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Prova documental: 

 

- O documento pode ser uma prova escrita, mas também 
abrange outras formas de representação material, tais 
como a fotográfica, a mecânica, a fonográfica etc. Pode-
se acrescentar, ainda, o documento eletrônico, nos 
termos da Lei 11.419/06.  

 

- Trata-se de uma fonte de prova passiva, já que a 
informação que ela contém pode ser obtida da coisa em 
si.   
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- A prova documental se distingue da prova documentada, 
que consiste no registro das provas colhidas no processo, 
ou seja, serve para documentar a produção de um outro 
tipo de prova.  

 
Documento e instrumento:  
 
- Em sentido amplo, há duas espécies de documento:  
 
a) Instrumento: é o documento escrito adrede preparado, 

com a finalidade específica de produzir prova futura do 
ocorrido (ex: um contrato escrito).   
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b) Documento em sentido estrito: é aquele formado sem 
que se tenha o objetivo específico de utilizá-lo no futuro 
como prova do fato nele representado (ex: fotos ou 
vídeos. 

 
Classificação dos documentos:  
 
- Quanto à autoria:  
a) Documentos autógrafos: redigido pelo autor da 

declaração de vontade.  
b) Documentos heterógrafos: redigido por outrem, que não 

o autor da declaração de vontade.  
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- Ainda quanto à autoria, os documentos podem ser 
públicos ou privados, conforme expedidos por 
funcionários públicos em geral ou por particulares.  

 
- Quanto ao conteúdo:  
a) Documentos narrativos: são aqueles que contêm 

declarações referentes a um fato, do qual o subscritor 
tem conhecimento.  

b) Documentos dispositivos: contêm uma declaração de 
vontade e se prestam a constituir, extinguir ou modificar 
as relações jurídicas (ex: contratos).   
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- Quanto à forma:  
a) Documentos solenes: quando exigirem forma especial 

para a sua validade (ex: escrituras públicas nos 
contratos de compra e venda de imóveis).  

b) Documentos não solenes: quando não exigem forma 
especial.  

 
 

 
  

  

 

   


