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Confissão    

Confissão: 
 
1. Noções gerais:  
 
CPC, art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando 

a parte admite a verdade de fato contrário ao seu 
interesse e favorável ao do adversário. 

 
- Elementos da confissão:  
a) Sujeito declarante (elemento subjetivo): é a parte. 

Importante lembrar que a confissão pode ser feita por 
um procurador com poderes especiais.  
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b) Vontade para declarar um fato (elemento intencional) 
 
c) Fato contrário ao confitente (elemento objetivo): deve-se 

tratar de um fato desfavorável ao confitente e favorável 
à parte contrária. O fato deve ser próprio e pessoal (e 
não de terceiro, caso em que haveria testemunho).  

 
- Requisitos para a eficácia da confissão:  
 
CPC, art. 392. Não vale como confissão a admissão, em 

juízo, de fatos relativos a direitos indisponíveis.  
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§ 1o A confissão será ineficaz se feita por quem não for 
capaz de dispor do direito a que se referem os fatos 
confessados. 

§ 2o A confissão feita por um representante somente é 
eficaz nos limites em que este pode vincular o 
representado. 

 
- A confissão não exige forma especial (instrumento 

público ou particular).  
 
- Ademais, a confissão é um ato voluntário que produz 

efeitos ex vi legis, não sendo possível a confissão sob 
condição ou termo.    

 



Confissão    

2. Espécies de confissão: 
 
- A confissão pode ser judicial (quando produzida em juízo) 

ou extrajudicial (quando produzida fora do processo).  
 
CPC, art. 394. A confissão extrajudicial, quando feita 

oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não 
exija prova literal. 

 
- Também a confissão judicial pode ser escrita, em 

qualquer manifestação no curso do processo 
(contestação, réplica etc), ou oral (durante o depoimento 
pessoal).    
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CPC, Art. 390. A confissão judicial pode ser espontânea ou 
provocada. 

§ 1o A confissão espontânea pode ser feita pela própria 
parte ou por representante com poder especial. 

§ 2o A confissão provocada constará do termo de 
depoimento pessoal. 

 

- A confissão pode ser real (é aquela efetivamente feita pelo 
confitente, oralmente ou por escrito) ou ficta (é aquela que 
se reputa como ocorrida em virtude do não comparecimento 
ao depoimento pessoal ou da recusa de depor).  
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- A confissão ainda pode ser:  
 
a) Simples: quando se restringe à declaração de ciência do 

fato contrário ao confitente.  
 
a) Qualificada: quando o confitente nega os efeitos jurídicos 

que a parte contrária pretende obter do fato confessado.  
 
a) Complexa: quando o confitente trouxer fatos novos ao 

processo.  

 

 
 


