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Prova documental    

Força probante dos documentos: 
 
Documentos públicos:  
 
CPC, art. 405. O documento público faz prova não só da sua 
formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de 
secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua 
presença. 
 
- Tais documentos contém afirmações que se referem às 
circunstâncias de formação do ato (data, local, nome etc) e às 
declarações de vontade que o oficial ouvir das partes.  
 
 
 
  
 

 
 

 



Prova documental    

- A presunção de autenticidade, que decorre da atribuição de fé 
pública conferida aos órgãos estatais, abrange apenas os 
elementos de formação do ato e a autoria das declarações das 
partes, mas não o conteúdo dessas declarações.  

 
- Trata-se de presunção iuris tantum, que pode ser elidida por 

declaração judicial de falsidade do documento (art. 427, CPC).  
 
CPC, art. 406. Quando a lei exigir instrumento público como da 

substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que 
seja, pode suprir-lhe a falta. 

 
 
 
  
 

 
 

 
  

 



Prova documental    

Exemplo: transmissão inter vivos de bens imóveis. 
 
C.C., art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública 
é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à 
constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos 
reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário 
mínimo vigente no País. 
 
CPC, art. 407. O documento feito por oficial público incompetente 
ou sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito 
pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento 
particular. 
 
  
 
 
  
 

 
 



Prova documental    

- Observações sobre o documento público irregular:  
 
- Somente poderá ser aproveitado com a força probante de um 

documento particular nos casos em que a forma pública não for 
substancial;  

 
- Somente será aproveitado se satisfizer os requisitos e as 

condições de validade do documento particular.  
 
- Se para a eficácia probatória do documento particular não se 

exigir subscrição, o documento público irregular terá a força 
probatória do documento particular, ainda que não subscrito 
pelas partes (ex: livros empresariais).  

  
 
 
  
 

 
 



Prova documental    

- Reprodução de documentos públicos: nem sempre é possível 
exibir os documentos públicos em original, pois estão presos aos 
processos, livros, registros ou arquivos das repartições onde se 
praticou o ato. Por isso, há necessidade de cópias ou 
reproduções para juntada aos autos judiciais.  

 
CPC, art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: 
I - as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo 

das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe 
de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele 
subscritas; 

 
  
 
 
  
 

 
 

 



Prova documental    

II - os traslados e as certidões extraídas por oficial público de 
instrumentos ou documentos lançados em suas notas; 
III - as reproduções dos documentos públicos, desde que 
autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os 
respectivos originais; 
IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial 
declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade 
pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade; 
V - os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, 
desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as 
informações conferem com o que consta na origem; 
 
  
 

 
 

 
  

  

 



Prova documental    

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público 

ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e 

seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela 

Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas 

repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a 

alegação motivada e fundamentada de adulteração. 

§ 1o Os originais dos documentos digitalizados mencionados no 

inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do 

prazo para propositura de ação rescisória. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



Prova documental    

§ 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial 
ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá 
determinar seu depósito em cartório ou secretaria. 
 
Documentos particulares: 
 
CPC, art. 410. Considera-se autor do documento particular: 
I - aquele que o fez e o assinou; 
II - aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado; 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
 

 


