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Prova documental    

Telegramas, cartas, registros domésticos: 
CPC, art. 413. O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio 
de transmissão tem a mesma força probatória do documento 
particular se o original constante da estação expedidora tiver sido 
assinado pelo remetente. 
Parágrafo único. A firma do remetente poderá ser reconhecida 
pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original 
depositado na estação expedidora. 
 
CPC, art. 414. O telegrama ou o radiograma presume-se conforme 
com o original, provando as datas de sua expedição e de seu 
recebimento pelo destinatário. 
  
 
 
  
 
 
  
 



Prova documental    

- O telegrama, radiograma, fac-símile, entre outros, nada mais 
são que cópias de documentos originais e como tais são 
tratados, equiparando-se a sua eficácia probatória à dos 
documentos particulares.  

 
CPC, art. 415. As cartas e os registros domésticos provam contra 

quem os escreveu quando: 
I - enunciam o recebimento de um crédito; 
II - contêm anotação que visa a suprir a falta de título em favor de 

quem é apontado como credor; 
III - expressam conhecimento de fatos para os quais não se exija 

determinada prova. 
  
 
 
  
 
 
  
 



Prova documental    

- As cartas são correspondências entre duas pessoas através da 
qual se transmite uma declaração de fato ou de vontade.  

 
- Registros domésticos são, por exemplo, diários e agendas, ou 

seja, apontamentos escritos pela parte, mas não assinados, que 
dizem respeito à vida pessoal ou profissional da pessoa.  

 
- O art. 415 deve ser lido de acordo com o art. 408, CPC, que 

determina que as declarações de um documento particular 
escrito e assinado (ou só assinado) presumem-se verdadeiras 
em relação ao signatário.   

  
 
 
  
 
 
  
 

 



Prova documental    

- Nos dias de hoje, essa regra pode ser aplicada aos e-mails, que 
podem ser usados como meios de prova em processo judicial e 
cujas declarações, salvo quando impugnadas, podem ser 
imputadas ao seu remetente (art. 422, §3º, CPC).  

 
CPC, art. 416. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de 

documento representativo de obrigação, ainda que não 
assinada, faz prova em benefício do devedor. 

Parágrafo único. Aplica-se essa regra tanto para o documento que 
o credor conservar em seu poder quanto para aquele que se 
achar em poder do devedor ou de terceiro. 

  
 
 
  
 
 
  
 

 



Prova documental    

Livros empresariais: 
 
- As declarações contidas no livro da empresa podem fazer prova 
contra ou a favor do empresário.  
 
CPC, art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, 
sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os 
meios permitidos em direito, que os lançamentos não 
correspondem à verdade dos fatos. 
 
CPC, art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos 
exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre 
empresários. 
   
 
 
  
 
 
  



Prova documental    

- Sobre a exibição dos livros empresariais: 
 
CPC, art. 420. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a 
exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do 
arquivo: 
I - na liquidação de sociedade; 
II - na sucessão por morte de sócio; 
III - quando e como determinar a lei. 
 
CPC, art. 421. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição 
parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma 
que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. 
 
 
 
 
 
 
  
 


