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Exibição de documento ou coisa    

- As hipóteses de recusa devem ser analisadas pelo juiz com base 
no princípio da proporcionalidade. Assim, a recusa será havida 
por ilegítima se não se encaixar nas hipóteses do art. 404, CPC, 
ou se, mesmo se inserindo numa dessas hipóteses, o direito que 
se busca resguardar com a produção da prova for mais 
relevante que o bem jurídico por ela sacrificado.  

 
CPC, art. 399. O juiz não admitirá a recusa se: 
I - o requerido tiver obrigação legal de exibir; 
II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no 

processo, com o intuito de constituir prova; 
III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes. 
 
 
 
 
  
 

 
 



Exibição de documento ou coisa    

CPC, art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como 
verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a 
parte pretendia provar se: 
I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma 
declaração no prazo do art. 398; 
II - a recusa for havida por ilegítima. 
Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas 
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o 
documento seja exibido. 
 
- A presunção de veracidade não poderá ser aplicada nos seguintes 
casos:  
 
 
 
 
  
 

 
 



Exibição de documento ou coisa    

a) For inadmissível a confissão como meio de prova;  

b) O instrumento público for o único meio de prova admissível;  

c) Se o documento ou coisa foi exibido de outro modo (foi juntado 
aos autos por outra pessoa, p. ex.); 

d) O pedido de exibição foi impugnado por um litisconsorte, no 
caso de a exibição ter sido requerida contra mais de uma 
pessoa;  

e) Houver, nos autos, elementos de prova suficientes para afastar 
a presunção de que são verídicos os fatos que se pretendia 
provar.  

 

 

 

  

 

 
 

 



Exibição de documento ou coisa    

- Por ser uma presunção relativa, admite-se prova em sentido 
contrário, podendo a parte prejudicada produzir prova a fim de 
desconstituí-la.  

 

- Regra geral, o incidente gerado pelo pedido de exibição deverá 
ser instruído junto com a causa principal e nos mesmos autos 
dela, sem suspensão do processo.  

 

- A decisão que resolve o incidente é interlocutória e contra ela 
cabe agravo de instrumento (art. 1015, VI, CPC).  

 

 

  

 

 
 

 
  



Exibição de documento ou coisa 

- Por certo, no procedimento promovido em face de terceiro, não 
cabe imposição de sanção de presunção de veracidade.  

 

- O processo incidental se resolve por sentença, sujeita ao recurso 
de apelação.  
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