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Conceito de Prova  

Prova é todo elemento trazido ao processo para 

contribuir com a formação do convencimento do juiz a 

respeito da veracidade das alegações concernentes aos 

fatos da causa. (Alexandre Freitas Câmara) 
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Objeto da Prova 

A prova tem por objeto demonstrar a veracidade de alegações 

sobre fatos que sejam controvertidas e relevantes. Veja-se, 

então, que o objeto da prova não é o fato, mas a alegação. 

Demonstra-se que uma alegação, feita no processo, é 

verdadeira. (Alexandre Freitas Câmara) 
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Obs. A alegação que constitui objeto da prova deve ser a 

alegação de um fato. Alegações sobre o direito (como a 

afirmação de que certa lei está em vigor, ou de que 

determinado ato normativo é inconstitucional) não são objeto 

de atividade probatória. Há, porém, uma exceção. Nos termos 

do art. 376 do CPC “[a] parte que alegar direito municipal, 

estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e 

a vigência, se assim o juiz determinar”. 
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Obs. Mesmo alegações relevantes, porém, não serão objeto de 

prova quando forem incontroversas (CPC - art. 374, II e III). É 

por isso que, antes de se determinar qual será o objeto da prova 

– o que só se dá na decisão de saneamento e organização do 

processo – é preciso que se permita o desenvolvimento de uma 

fase postulatória, em que as partes (na petição inicial, na 

contestação e na réplica) apresentam suas alegações e têm 

oportunidade de impugnar as alegações feitas pela parte 

contrária.  
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Obs. É que somente quando se tiver condições de se 

determinar quais, dentre as alegações relevantes, se terão 

tornado controvertidas é que se poderá estabelecer quais as 

provas que no processo terão de ser produzidas. vale recordar 

que não serão objeto de prova as alegações acerca de fatos 

notórios (CPC - art. 374, I). 
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Também não serão objeto de prova alegações feitas a respeito de 

fatos sobre os quais incida presunção legal de existência ou de 

veracidade (CPC - art. 374, IV), como é o caso das alegações feitas 

pelo autor em processo cujo réu tenha permanecido revel (art. 344), 

o da alegação de que os juros de uma dívida estão pagos quando 

existe prova do pagamento do principal e a quitação foi dada sem 

reserva dos juros (art. 323 do CC), ou o da alegação de que uma 

construção ou plantação feita em um terreno tenha sido feita pelo 

proprietário e à sua custa (art. 1.253 do CC). 
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Código de Processo Civil  

 

Art. 374.  Não dependem de prova os fatos: 

I - notórios; 

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; 

III - admitidos no processo como incontroversos; 

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de 
veracidade. 
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Código de Processo Civil  

 

Art. 375.  O juiz aplicará as regras de experiência comum 
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, 
ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, 
o exame pericial. 

 

Art. 376.  A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro 
ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz 
determinar. 

 


