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Prova documental    

Indivisibilidade do documento particular e da escrituração 
contábil:   
 
CPC, art. 412, parágrafo único. O documento particular admitido 
expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que 
pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis e 
recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que 
estes não ocorreram. 
 
- O art. 419, por sua vez, veicula uma indivisibilidade específica, 
como se pode ver, in verbis:  
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CPC, art. 419. A escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos 
que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse 
de seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão 
considerados em conjunto, como unidade. 

 
Trata-se de regra de valoração da prova produzida, o que no 

entendimento de alguns doutrinadores seria inútil, tendo em 
vista o sistema do convencimento motivado, que confere ao juiz 
a prerrogativa de levar em consideração todo e qualquer 
elemento de prova para formar a sua convicção.  
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Reprodução de documentos particulares: 
O documentos particulares podem ser reproduzidos por meios 

mecânicos (fotografia, xerox etc) ou por simples traslado.   
 
CPC, art. 423. As reproduções dos documentos particulares, 

fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição, valem 
como certidões sempre que o escrivão ou o chefe de secretaria 
certificar sua conformidade com o original. 

 
- Se o documento constar do processo, sua cópia poderá ser 

autenticada pelo advogado. Enquanto não impugnada, fará a 
mesma prova que o original (art. 425, IV, CPC).  
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- Se forem simples traslados, seguirão a regra do art. 424, 
segundo o qual: “A cópia de documento particular tem o mesmo 
valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as 
partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre 
a cópia e o original.”  

 
Reprodução mecânica de coisas ou fatos: CPC, art. 422. Qualquer 

reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a 
fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova 
dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade 
com o documento original não for impugnada por aquele contra 
quem foi produzida. 
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§ 1o As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de 
computadores fazem prova das imagens que reproduzem, 
devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva 
autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia. 
§ 2o Se se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será 
exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a 
veracidade pela outra parte. 
§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de 
mensagem eletrônica. 
 
- Tais providências se justificam pela facilidade na realização de 
montagens ou retoques nesses tipos de documentos.  
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Documentos viciados em sua forma:  
CPC, art. 426. O juiz apreciará fundamentadamente a fé que deva 

merecer o documento, quando em ponto substancial e sem 
ressalva contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. 

 
Referido documento perde a presunção legal de veracidade da 

declaração nele contida contra o seu autor, devendo o juiz dar a 
fé que entender que o mesmo mereça. 

 
Somente o defeito que atinge um ponto substancial do documento 

é que o vicia.   
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- De igual modo, não terá consequência o vício se não tiver sido 
objeto de impugnação pela parte contrária.  

 
- Podem se referir a documentos públicos ou particulares. Se for 

hipótese de certidão ou traslado, basta que se faça o cotejo do 
documento defeituoso com o original.  

 
Falsidade documental:  
 
- Um documento é idôneo quando a declaração nele contida é 

verdadeira e a assinatura é autêntica.  
 
 
  
 
 
  
 

 
 


