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RESUMO 

 

O trabalho tem por objetivo o estudo do direito à prova e do ônus da prova, bem como 

a possibilidade de dinamização do ônus probatório das partes, quando atendidos os 

requisitos no caso concreto. Em um primeiro momento, se analisará se o mencionado 

instituto revela-se capaz de fazer com que o processo civil alcance o conhecimento 

de todos os fatos que envolvem o litígio e, por consequência, chegar ao conhecimento 

da verdade. Em seguida, se demonstrará a existência de um dever de produzir provas 

atribuído a todos os que participam do processo, direta ou indiretamente, como forma 

de se chegar a uma decisão de mérito tendencialmente mais justa. Ao final, serão 

demonstrados alguns direitos fundamentais, previstos na Constituição Federal, que 

poderão limitar esse dever da parte de produção de provas, preservando, assim, a 

existência de outras garantias que igualmente possuem natureza constitucional. 

 

Palavras-chave: Direito à prova. Ônus da prova. Dinamização do ônus da prova. 

Dever de produzir provas. Limites. Constituição Federal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se propõe ao estudo do direito à prova e do ônus da 

prova, bem como a possibilidade de dinamização do ônus probatório das partes, que 

se encontra positivada no texto do Código de Processo Civil de 2015 – uma novidade 

em relação ao código processual anterior. 

 

Para isso, em um primeiro momento, serão demonstrados alguns conceitos 

sobre o ônus da prova, bem como a possibilidade de realizar a sua dinamização, no 

sentido de atribuir o ônus da prova à parte que inicialmente não o possuía, quando 

atendidos os pressupostos na situação concreta. 

  

Oportuno destacar que o processo civil deve ser orientado para a busca da 

verdade e deve se preocupar com a maior completude possível das provas das 

alegações de fato trazidas pelas partes – assegurando a essas e inclusive ao 

magistrado todos os meios necessários para atingir tal fim –, como forma de se chegar 

a uma decisão de mérito tendencialmente mais justa. 

 

Com base nessa premissa, será analisado se o princípio do ônus da prova e 

a sua possibilidade de dinamização, por si só, mostram-se capazes de propiciar a 

maior completude possível do material probatório do processo para se chegar à 

prestação da tutela jurisdicional fundada no conhecimento de todos os fatos e, por 

consequência, alcançar a verdade. 

 

Passo seguinte, se analisará a existência de um dever de produzir provas 

imposto a todos os participantes do processo, trazido pelo CPC de 2015, que deve 

influenciar na atuação da parte durante a atividade probatória, bem como que o juiz 

está apto, mediante técnicas coercitivas e mandamentais, a obrigar coativamente a 

parte a produzir provas, tornando muito mais eficaz o direito fundamental à prova. 

 

Destaca-se, desde já, não obstante o demarcado posicionamento do autor 

deste trabalho, a inexistência de um consenso doutrinário a respeito do assunto, 

deixando-se claro que o propósito maior pretendido é trazer os entendimentos 
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existentes na qualificada doutrina existente sobre a matéria e incentivar o debate 

acerca deste polêmico tema. 

 

Desta forma, ao final, devidamente delineada a existência desse dever de 

produzir provas no processo civil, serão analisados alguns limites existentes no 

ordenamento – em especial na Constituição Federal – que se revelam capazes de 

relativizar a aplicação do direito fundamental à prova e limitar o dever da parte de 

aportar provas no processo em virtude da necessidade de preservação de outras 

garantias constitucionais. 
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2 DIREITO FUNDAMENTAL, ÔNUS OU DEVER? 

 

O direito à prova, que decorre das garantias constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa, previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, constitui 

elemento indissociável do direito ao processo justo, que por sua vez constitui toda a 

estrutura do direito processual civil.1 

 

Os direitos fundamentais processuais, dentre os quais está inserido o direito 

fundamental à prova, possuem a peculiaridade de ter como princípio norteador o 

direito ao justo processo2, visto pela doutrina como o “modelo mínimo de atuação 

processual do Estado e mesmo dos particulares em determinadas situações 

substanciais”.3 

 

Artur Carpes4 define o processo justo tendo em vista a atuação da parte: 

 

Pressupõe a participação da parte, e, por isso, abrange a possibilidade desta se 
valer dos meios e das fontes de prova necessários à correta formação do juízo de 
fato, mas não apenas isso. Implica também o direito de deduzir as provas que 
servem para a aferição da veracidade das alegações, no direito de que tais provas 
sejam admitidas (ou, caso contrário, em uma inadmissão motivada), isto é, no direito 
a um adequado juízo de admissibilidade da prova, no direito de efetivamente 
produzir tais provas, bem como, ao fim e ao cabo, no direito à sua respectiva 
valoração. Sua efetividade depende, pois, da adequação do procedimento 
probatório, no sentido de que este seja estruturado para oportunizar a efetiva 
participação dos sujeitos processuais no trabalho de formação do juízo de fato. 

 

O referido autor sustenta ainda que “o acesso à tutela jurisdicional efetiva 

depende da adequada formação do juízo de fato, na medida em que, em não sendo 

corretamente acertados os fatos com o qual irá trabalhar o juiz, evidentemente não 

será possível falar em uma adequada e efetiva tutela jurisdicional”.5 

 

                                                           
1 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de 
Processo Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum. Volume II. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. 
2 PAULA RAMOS, Vitor de. Direito fundamental à prova. Revista de Processo. Ano 38. vol. 224. 
São Paulo: Ed. RT, 2013, p. 42. 
3 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil. São Paulo: 
Atlas, 2010. vol. 1, p. 27-28. 
4 CARPES, Artur. Ônus dinâmico da prova. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 88. 
5 CARPES, Artur. Obra citada, p. 87. 
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O Código de Processo Civil de 2015, em relação à prova, prevê em seu artigo 

369 que as partes têm o direito de utilizar todos os meios legais, bem como os 

moralmente legítimos, previstos ou não, para provar a verdade dos fatos em que se 

funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 

 

Assim, o direito à prova tem, dentre seus pressupostos, a “possibilidade de as 

partes apresentarem suas alegações em juízo (propositura), mas também o direito a 

um juízo de admissibilidade motivado (admissão), passando pela produção da prova 

e culminando com a efetiva influência na formação do convencimento do julgador 

(valoração).”6 

 

Segundo Alvaro de Oliveira e Daniel Mitidiero7, “o perfil constitucional da prova 

no processo civil brasileiro envolve o direito à tutela jurisdicional (art. 5º, inciso XXXV, 

CRFB), o direito à paridade de armas (art. 5, inciso I, CRFB), o direito ao contraditório 

(art. 5º, inciso LV, CRFB), o direito à publicidade e o dever de motivação das decisões 

judiciais (art. 93, inciso IX, CRFB).” 

 

Demonstram os mencionados autores8 que decorre o direito à prova: 

 

Da parte produzir alegações fáticas no processo; de usar quaisquer meios de prova 
que considere úteis para a verificação das alegações fáticas que entenda lhe sejam 
favoráveis, desde que provenham de meios lícitos e moralmente legítimos; à 
paridade de armas na organização do direito probatório, de modo que uma das 
partes não se encontre em situação de evidente desigualdade no processo no que 
tange às situações probatórias; de ser assegurado o contraditório na produção da 
prova ou ter acesso ao seu resultado; de serem motivadas todas as decisões sobre 
a admissibilidade da prova e efetivamente consideradas pelo juiz as provas 
realizadas no processo. 

 

Ainda, o direito à prova não é absoluto, podendo sofrer limitações mediante a 

ponderação entre a efetividade da proteção devida ao direito material e o direito à 

descoberta da verdade no processo civil.9 

 

                                                           
6 CALDAS, Adriano; JOBIM, Marco Félix. A produção antecipada de prova e o novo CPC. In: DIDIER 
JUNIOR, Fredie; FERREIRA, William Santos; JOBIM, Marco Félix (Coord.). Grandes temas do Novo 
CPC: Direito probatório. Volume 5. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 453. 
7 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil. São Paulo: 
Atlas, 2010. Vol. 2, p. 55. 
8 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto; MITIDIERO, Daniel. Obra citada, p. 55-56. 
9 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto; MITIDIERO, Daniel. Obra citada. 



11 
 

Realizada, assim, uma prévia definição do direito fundamental à prova e sua 

nítida condição de direito fundamental processual, passa-se à análise do princípio do 

ônus da prova no processo civil, chegando-se à análise de que o instituto se presta, 

ou não, para fazer com que o processo contenha todas as provas necessárias para 

que o magistrado exerça sua função de prestar tutela jurisdicional adequada e efetiva, 

fundada no conhecimento de todos os fatos de direito material em litígio. 

 

2.1 O ÔNUS DE PROVAR 

 

Pode-se conceituar o ônus da prova como o princípio segundo o qual a parte 

que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum 

direito incumbe o ônus de demonstrar sua existência, incumbindo-lhe, então, o ônus 

de produzir prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes.10 

 

Segundo dizia Eduardo Couture11, o ônus da prova se referia – e se refere até 

hoje – “a exigência feita pelo legislador, a um, ou a ambos os litigantes, de que 

demonstrem a verdade dos fatos por eles alegados”. 

 

Mitidiero, Marinoni e Arenhart12 demonstram que o instituto apresenta dupla 

finalidade; a primeira, informar ao juiz como deve julgar se permanecer em estado de 

dúvida a respeito dos fatos relevantes para a sua decisão, restando inequívoco que 

atua como verdadeira regra de julgamento nessa situação. A doutrina costuma 

caracterizar referida função como o aspecto objetivo do ônus da prova.13  

 

                                                           
10 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da Silva. Curso de processo civil: processo de conhecimento. 
Volume I. 6ª edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002. 
11 COUTURE, Eduardo. Fundamentos do direito processual civil. Tradução de Rubens Gomes de 
Sousa. São Paulo: Saraiva, 1946, p. 162. 
12 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de 
Processo Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum. Volume II. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. 
13 Nesse sentido, MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo 
Curso de Processo Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum. Volume II. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015; PAULA RAMOS, Vitor de. Ônus da prova no processo civil: do 
ônus ao dever de provar. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015 e CARPES, Artur. Ônus 
dinâmico da prova. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. 
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Leo Rosenberg14 explicava, acerca do aspecto objetivo do ônus da prova, que 

“el origen de la carga de la certeza (o de la carga objetiva de la prueba) está en el 

principio – ya tratado – de la aplicación de derecho, según el cual el tribunal debe estar 

convencido positivamente de la existencia de los presupuestos de la norma cuya 

aplicación se discute. Cualquier duda con respecto a uno solo de estos presupuestos 

impede que el juez reconozca la aplicabilidad de la norma. Por eso, la carga de la 

certeza pesa sobre la parte en cuyo provecho redundaria el efecto de la norma. Pero 

el alcance de la carga se determina por el alcance de aquellos presupuestos”. 

 

Já a segunda função, conforme a doutrina, é a de orientar o comportamento 

das partes, de modo a torná-las as maiores interessadas em produzir provas 

relevantes para o processo, uma vez cientes de como será a decisão judicial em caso 

de insuficiência de prova15. Ou seja, visa estabelecer quais fatos convém ser 

comprovados por cada um dos litigantes, objetivando reduzir o risco de sucumbência 

decorrente de eventual falta de prova.16  

 

Referida funcionalidade se caracteriza como sendo o aspecto subjetivo do 

ônus de provar ou como regra de atividade das partes. 17-18 

 

Segundo Rosenberg19, os aspecto subjetivo referia-se a “quién debe probar, 

o quién está obligado a probar, y unicamente se piensa en la ‘necesidad jurídica’ de 

las partes, de suministrar la prueba de sus afirmaciones, esto es, en los actos de parte 

que se originan en esa necesidad”. 

 

                                                           
14 ROSENBERG, Leo. La carga de la prueba. Buenos-Aires: Europa-America, 1956, p. 24. 
15 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Obra citada. 
16 SILVEIRA, Bruna Braga da. A distribuição dinâmica do ônus da prova no CPC-2015. In: DIDIER 
JUNIOR, Fredie; FERREIRA, William Santos; JOBIM, Marco Félix (Coord.). Grandes temas do Novo 
CPC: Direito probatório. Volume 5. Salvador: Juspodivm, 2015. 
17 Nesse sentido, MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo 
Curso de Processo Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum. Volume II. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015; PAULA RAMOS, Vitor de. Ônus da prova no processo civil: do 
ônus ao dever de provar. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015 e CARPES, Artur. Ônus 
dinâmico da prova. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. 
18 SILVEIRA, Bruna Braga da. Obra citada. 
19 ROSENBERG, Leo. Obra citada, p. 17. 
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O autor alemão20 apresentava, ainda, o conceito do ônus da prova unindo as 

funções objetiva e subjetiva, demonstrando que “la carga de la prueba consiste en el 

peligro de la pérdida del processo, evitable mediante la comprobación, o bien 

mediante la afirmación y, si fuera necesario, la prueba de determinados hechos”. 

 

Essas definições a respeito do ônus da prova estão em consonância com o 

entendimento de Barbosa Moreira21, o qual afirma que “o desejo de obter a vitória cria 

para o litigante a necessidade, antes de mais nada, de pesar os meios de que se 

poderá valer no trabalho de persuasão, e de esforçar-se, depois, para que tais meios 

sejam efetivamente utilizados na instrução da causa”.  

 

Além disso, o mencionado jurista afirma que, acaso restem insatisfatórios os 

resultados da atividade de instrução, “cuida então a lei, em geral, de proceder a uma 

distribuição de riscos: traça critérios destinados a indicar, conforme o caso, qual dos 

litigantes terá de suportá-los, arcando com as consequências desfavoráveis de não 

se haver provado o fato que lhe aproveitava”.22 

 

Um “ônus”, nos dizeres de Vitor de Paula Ramos23, pode ser definido da 

seguinte forma: 

 

É uma situação passiva subjetiva, com estado de sujeição “brando”; atribuído por 
regra jurídica imperativa; que descreve comportamento (positivo ou negativo) 
“apreciado” pelo Direito, mas não categoricamente exigido; que dá ao sujeito 
onerado a possibilidade de escolha entre opções igualmente lícitas, fazendo com 
que a não adoção do comportamento “desejado” não seja, portanto, ilícita; que não 
permite que o Direito utilize sua força, seja mediante técnicas coercitivas, seja 
mediante técnicas subrogatórias, para forçar o sujeito a adotar o comportamento 
“desejado”, já que a consequência jurídica para a adoção ou não adoção do 
comportamento estará prevista na própria regra. 

 

O referido autor demonstra o significado de um ônus a partir da ideia de que 

a não adoção de um comportamento descrito por uma norma é tolerada e aceita pela 

                                                           
20 ROSENBERG, Leo. La carga de la prueba. Buenos-Aires: Europa-America, 1956, p. 18. 
21 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Julgamento e ônus da prova. Temas de Direito Processual. 
Segunda série. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 74. 
22 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Obra citada, p. 75. 
23 PAULA RAMOS, Vitor de. Ônus e deveres probatórios das partes no novo CPC brasileiro, p. 3. 
Disponível em: 
https://www.academia.edu/16134403/%C3%94nus_e_Deveres_Probat%C3%B3rios_das_Partes_no_
Novo_CPC. Acesso em 10 de maio de 2016. 
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ordem jurídica, não havendo um estado de contrariedade ao ordenamento ou o 

cometimento de um ato ilícito.24 Sustenta, ainda, que “mediante a atribuição de um 

‘dever livre’ (rectius, de um ônus), dá a ordem jurídica ao sujeito passivo a liberdade 

de escolha”.25 

 

Em outras palavras, a ordem jurídica concede, através de um ônus, a 

possibilidade de que o sujeito passivo opte entre duas ou mais opções igualmente 

lícitas de comportamento.26 

 

Segundo Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart27, “é possível 

sintetizar o conceito de ônus como espécie de poder da parte que possibilita o agir, 

segundo interesses próprios, não obstante a existência de norma pré-determinada, 

cuja inobservância pode trazer prejuízos à própria parte onerada”.  

 

Os mencionados autores fazem interessante distinção entre o direito à prova 

e o ônus da prova, expondo que o primeiro “tem por correlato o dever de o Estado 

garantir aos jurisdicionados a utilização de todos os meios de prova adequados para 

a tutela dos direitos” e, em relação ao segundo, o “poder de a parte produzir prova 

com a finalidade de convencer o juiz”.28 

 

No entanto, deve-se destacar que a parte que possui o ônus de provar não 

tem a necessidade de produzir prova para obter um resultado favorável. Dessa forma, 

a ideia de ônus da prova significa apenas que a não produção da prova pode, ainda 

que com probabilidade, apenas eventualmente resultar em um julgamento 

desfavorável.29 

 

Precisa é a conclusão dos mencionados juristas30: 

                                                           
24 PAULA RAMOS, Vitor de. Ônus e deveres probatórios das partes no novo CPC brasileiro. 
Disponível em: 
https://www.academia.edu/16134403/%C3%94nus_e_Deveres_Probat%C3%B3rios_das_Partes_no_
Novo_CPC. Acesso em 10 de maio de 2016. 
25 Idem, p. 2. 
26 Idem. 
27 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e convicção: de acordo com o 
CPC de 2015. 3 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 203. 
28 Idem. 
29 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Obra citada. 
30 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Obra citada, p. 213. 
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A regra do ônus da prova, assim, configura mais precisamente um indicativo à parte 
que a produção da prova lhe confere maiores chances de obter um julgamento 
favorável. Ainda que o ônus da prova seja associado ao risco da sua não produção, 
não se pode negar que a parte que possui esse ônus tem o direito de produzir todas 
as provas adequadas à demonstração do seu direito. Ônus e direito, no caso, não 
se chocam, pois o ônus tem a ver com as consequências processuais do 
comportamento da parte, enquanto o direito se dirige contra o Estado, que não pode 
negar, inclusive a quem tem o ônus probatório, o direito de produzir prova. 

 

O instituto do ônus da prova está previsto no artigo 373, incisos I e II, do 

Código de Processo Civil de 2015 (cuja redação é idêntica à do artigo 333 do Código 

de Processo Civil de 1973), o qual determina que o ônus da prova incumbe ao autor 

quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

 

A diferença trazida pelo CPC de 2015 encontra-se no parágrafo primeiro do 

artigo 373, que positivou a dinamização do ônus da prova (também denominada pela 

doutrina de distribuição dinâmica do ônus da prova ou teoria da carga dinâmica da 

prova31), o qual determina:  

 

§ 1o. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos 
do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir 
do ônus que lhe foi atribuído. 

 

O fenômeno da dinamização do ônus probatórios apresenta duas 

condicionantes processuais, quais sejam, a motivação da decisão e a atribuição do 

ônus da prova com a correlata oportunidade de provar.32  

 

Ainda, pode-se dizer que a dinamização tem por fundamentos o acesso à 

justiça, o já mencionado direito à prova, o direito à igualdade e os deveres de 

cooperação.33 

 

                                                           
31 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015. 
32 MITIDIERO, Daniel. A colaboração no processo civil. 2 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
2011. 
33 SILVEIRA, Bruna Braga da. A distribuição dinâmica do ônus da prova no CPC-2015. In: DIDIER 
JUNIOR, Fredie; FERREIRA, William Santos; JOBIM, Marco Félix (Coord.). Grandes temas do Novo 
CPC: Direito probatório. Volume 5. Salvador: Juspodivm, 2015. 
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Apesar de já existir há bastante tempo no ordenamento jurídico, a 

possibilidade de modificação do ônus da prova não encontrava fundamento legal no 

Código de Processo Civil de 1973, o que caracteriza, como dito acima, uma inovação 

do novo diploma processual. 

 

A respeito da dinamização dos ônus probatórios, ensina Artur Carpes34: 

 

Importa um deslocamento do onus probandi, segundo forem as circunstâncias do 
caso, em cujo mérito aquele pode recair, verbi gratia, na cabeça de quem está em 
melhores condições técnicas, profissionais ou fáticas para produzi-las, 
independentemente da condição do autor ou demandado ou tratar-se de fatos 
constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos. 

 

Precisa a conclusão do referido autor35: 

 

O que se propõe é a flexibilização do esquema básico, ou a dinamização daquele 
módulo estático previsto na lei, em determinados casos concretos, especialmente 
naqueles em que, face as suas peculiaridades, a prova se torna excessivamente 
difícil para a parte onerada e, em contrapartida, mais facilitada àquela inicialmente 
desonerada. Assim, serve a técnica para os casos em que se coloca a dificuldade 
da prova de uma das partes em relação à outra, mesmo nos casos não 
contemplados pela lei. Através do funcionamento do ônus dinâmico, acaba-se com 
o imobilismo do arquétipo legal: transfere-se maior peso probatório sobre uma das 
partes, provocando, por via de consequência, o aliviamento do ônus da outra. 

 

Alexandre Freitas Câmara36, no mesmo sentido, defende que “todos os 

sujeitos do processo devem atuar juntos para a produção de um resultado 

constitucionalmente legítimo, dando-se ao caso concreto a solução correta”, com base 

em um “modelo cooperativo de processo (art. 6º)”. O autor explica que é possível 

estabelecer que “verificando o juiz a dificuldade (ou a impossibilidade) de uma das 

partes desincumbir-se de seu ônus probatório, se promova uma redistribuição do 

encargo, de modo a atribuir o ônus da prova à parte que a princípio não o teria”.37 

 

Conforme Vitor de Paula Ramos38, a dinamização “permitiria, então, a 

correção de distorções da regra de distribuição fixa, fazendo, assim, com que o juiz 

                                                           
34 CARPES, Artur. Ônus dinâmico da prova. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 
74-75. 
35 CARPES, Artur. Obra citada, p. 75. 
36 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015, p. 232. 
37 Idem. 
38 PAULA RAMOS, Vitor de. Ônus e deveres probatórios das partes no novo CPC brasileiro, p. 9. 
Disponível em: 



17 
 

pudesse verificar no caso concreto que determinada prova não estaria na posse de 

quem o legislador imaginara que pudesse estar, incrementando, assim, o material 

probatório”. 

 

Sustentam alguns autores, dentre eles Artur Carpes, que as partes possuem 

um ônus de provar as suas alegações, estando sujeitas a um prejuízo processual, 

mas isso não alcança a figura de um dever de provar. Segundo esse entendimento, o 

ônus da prova “constitui imperativo de interesse próprio da parte”.39 

 

Pontes de Miranda40 possuía o seguinte entendimento: 

 

Ônus da prova é o ônus que tem alguém de dar a prova de algum enunciado de 
fato. Não se pode pensar em dever de provar, porque não existe tal dever, quer 
perante outra pessoa, quer perante o juiz; o que incumbe ao que tem o ônus da 
prova é de ser exercido no seu próprio interesse. Dever somente há onde se há de 
acatar ou corresponder ao direito de outrem, ou onde se há de ter certa atitude, 
concernente a si mesmo (...). O que tem o ônus da prova pode dar prova, ou não; 
dá-la como melhor a poderia dar, ou deixar de dá-la como poderia; não tem o dever, 
nem há, do outro lado, direito de outrem à prova (...). 

 

Ovídio Baptista da Silva41, citando Devis Echandia, entendia que “a parte 

gravada com o ônus não está obrigada a desincumbir-se do encargo, como se o 

adversário tivesse sobre isso um direito correspectivo, pois não faz sentido dizer que 

alguém tenha direito a que outrem faça prova no seu próprio interesse”. 

 

Contudo, outros autores vêm apresentando críticas ao instituto do ônus da 

prova e à sua dinamização, por entender que esses não se mostram aptos para 

proporcionar a maior completude do material probatório do processo, e, por 

consequência, chegar à uma decisão judicial tendencialmente mais justa, fundada na 

análise de todos os fatos que dizem respeito ao litígio. 

 

                                                           
https://www.academia.edu/16134403/%C3%94nus_e_Deveres_Probat%C3%B3rios_das_Partes_no_
Novo_CPC. Acesso em 07 de janeiro de 2016. 
39 CARPES, Artur. Ônus dinâmico da prova. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 
51. 
40 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, tomo 
IV: arts. 282 a 443. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 353-354. 
41 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da Silva. Curso de processo civil: processo de conhecimento. 
Volume I. 6ª edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 342. 
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Vitor de Paula Ramos42 demonstra, com acerto, que “a dinamização do ‘ônus’ 

da prova não tem o condão de afetar minimamente a atividade das partes”, bem como 

que, por se tratar, afinal, de um ônus, “a parte que não quer produzir uma prova, 

simplesmente tem o direito de fazê-lo”. 

 

Tendo a parte apenas um ônus de provar – e uma vez ciente do risco de 

julgamento contrário aos seus interesses, pois levar uma prova contrária por certo irá 

acarretar um julgamento desfavorável – a mesma não terá estímulo para apresentar 

prova contrária, muito menos contribuirá para que o processo contenha todas as 

provas referentes às alegações fáticas da causa e propicie ao julgador o 

conhecimento completo dos fatos, possibilitando uma análise plena e uma decisão, 

portanto, mais justa. 

 

Ou seja, tratando-se de um ônus, a parte não pode ser compelida a praticar 

determinada conduta (produzir determinada prova) em sentido contrário à sua 

vontade. 

 

Além do aludido autor, juristas como Marinoni, Mitidiero e Arenhart também 

entendem que, ligado a esse direito fundamental, têm as partes verdadeiro dever de 

produzir provas das alegações de fato trazidas ao processo.43 Esse dever de produzir 

provas no processo está previsto no texto do Novo CPC e será devidamente abordado 

a seguir. 

 

Até o momento, realizou-se uma análise a respeito do direito fundamental à 

prova, do ônus da prova e da sua possibilidade de dinamização quando as situações 

do caso concreto assim permitirem (observados os seus pressupostos – a motivação 

da decisão e a atribuição do ônus da prova com a correlata oportunidade de provar – 

                                                           
42 PAULA RAMOS, Vitor de. Ônus e deveres probatórios das partes no novo CPC brasileiro, p. 
11. Disponível em: 
https://www.academia.edu/16134403/%C3%94nus_e_Deveres_Probat%C3%B3rios_das_Partes_no_
Novo_CPC. Acesso em 10 de maio de 2016. 
43 Nesse sentido, PAULA RAMOS, Vitor de. Ônus da prova no processo civil: do ônus ao dever 
de provar. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015 e MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 
Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos direitos mediante 
procedimento comum. Volume II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
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e os seus fundamentos – o acesso à justiça, o direito à prova, o direito à igualdade e 

os deveres de cooperação). 

 

Demonstrou-se também o entendimento doutrinário de que o ônus de provar 

serviria, efetivamente, para promover a maior apuração possível dos fatos da causa e 

que inexiste um dever propriamente dito da parte de aportar material probatório no 

processo. 

 

Chega-se, assim, ao primeiro propósito do presente trabalho: demonstrar a 

existência de entendimento contrário, no sentido de que o CPC de 2015 impõe um 

dever de produzir prova às partes como forma de se chegar a verdade dos fatos. 

 

2.2 O DEVER DE PRODUZIR PROVAS TRAZIDO PELO CPC DE 2015 

 

O Novo Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 378 – cuja 

redação corresponde a do art. 339 do CPC de 1973 –, que “ninguém se exime do 

dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 

 

Depreende-se que o mencionado artigo 378 atribui expressamente às partes 

e a todos aqueles que participam do processo o dever de colaboração em matéria 

probatória. 

 

Outros dispositivos do CPC de 2015 também atribuem deveres de 

colaboração aos sujeitos do processo. O artigo 7744 elenca diversos deveres às 

partes, tais como o de expor os fatos conforme a verdade; não formular pretensão ou 

                                                           
44 CPC/2015. Art. 77.  Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus 
procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: 
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; 
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 
fundamento; 
III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do 
direito; 
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 
embaraços à sua efetivação; 
V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou 
profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer 
modificação temporária ou definitiva; 
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. 
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apresentar defesa destituídas de fundamento; não produzir provas ou praticar atos 

inúteis à declaração ou à defesa de direito; cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais e não criar embaraços à sua efetivação, dentre outros relacionados a 

veracidade e sinceridade na condução do processo. 

 

Referido dever de “expor os fatos em juízo conforme a verdade” vincula 

qualquer pessoa que participe do processo – mesmo que indireta e eventualmente –, 

tornando perfeita a relação entre os mencionados artigos 77 e 378 do CPC.45 

 

O artigo 37946, por sua vez, prevê que incumbe à parte, preservado o direito 

de não produzir prova contra si própria, “comparecer em juízo, respondendo ao que 

lhe foi interrogado”; “colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for 

considerada necessária” e “praticar o ato que lhe for determinado”. 

 

Por fim, dispõe o artigo 38047 que incumbe ao terceiro, em qualquer demanda, 

“informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” e “exibir 

coisa ou documento que esteja em seu poder”, ficando sujeito à “imposição de multa, 

outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias”. 

 

Vislumbra-se que a parte que não atender esses deveres fica sujeita à 

imposição de sanções, tais como o emprego de multa por litigância de má-fé (com 

fundamento no artigo 8048, inciso II e V, do Novo CPC) e o dever de reparar eventuais 

prejuízos causados.  

 

                                                           
45 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e convicção: de acordo com o 
CPC de 2015. 3 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015. 
46 CPC/2015. Art. 379.  Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte: 
I - comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado; 
II - colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária; 
III - praticar o ato que lhe for determinado. 
47 CPC/2015. Art. 380.  Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa: 
I - informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento; 
II - exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. 
Parágrafo único.  Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de 
multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. 
48 CPC/2015. Art. 80.  Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) 
II - alterar a verdade dos fatos; (...) 
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; (...). 
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Ainda, o magistrado está autorizado a utilizar medidas mandamentais e 

coercitivas para que determinada prova seja apresentada, conforme artigo 400, 

parágrafo único49. 

 

Alguns autores, dentre eles Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Arenhart e Vitor de Paula Ramos, vêm defendendo a existência de um dever geral de 

colaboração em matéria probatória, atribuído às partes por ocasião do CPC de 2015, 

em específico com o disposto no já mencionado parágrafo único do seu artigo 400, o 

qual inova ao dispor o seguinte: “Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja 

exibido”. 

 

Ora, a adoção de medidas coercitivas, que visam forçar a parte a apresentar 

provas, nitidamente confronta com a ideia de um simples ônus de provar, 

evidenciando que a parte que não cumprir a ordem judicial ficará sujeita a adoção de 

tais medidas e que, portanto, deve obrigatoriamente levar ao conhecimento do juiz o 

documento ou coisa que está sob o seu poder. 

 

Além disso, a presunção contida no caput do artigo 400 acarreta um simples 

risco à parte que se recusa a exibir determinado documento ou coisa. Vitor de Paula 

Ramos50 demonstra que “para ela certamente valerá a pena correr o risco de talvez 

sucumbir, no lugar de fornecer uma prova contrária a seus ‘interesses’ e ter muito 

provavelmente uma decisão favorável”.  

 

O autor demonstra que referida presunção poderá ser facilmente derrubada 

por um conjunto probatório que, em um sistema que privilegia a “preponderância de 

                                                           
49 CPC/2015. Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do 
documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: 
I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; 
II - a recusa for havida por ilegítima. 
Parágrafo único.  Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais 
ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido. 
50 PAULA RAMOS, Vitor de. Ônus da prova no processo civil: do ônus ao dever de provar. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 80. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art398
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provas”51, “mesmo com pouca força probatória, permita que se façam inferências em 

sentido contrário”.52 

 

Analisando-se todos os dispositivos mencionados, percebe-se claramente a 

existência do dever de colaboração atribuído às partes e aos demais participantes do 

processo, bem como que há, efetivamente, um dever – e não apenas um ônus – da 

parte de produzir provas de todas as suas alegações. 

 

Ainda, evidencia-se que o descumprimento do dever estabelecido nos artigos 

378, 379 e 380 possui punição clara no CPC, apresentando nítida conotação 

coercitiva. 

 

Destacam Marinoni e Arenhart53 que “o art. 378 não constitui mera exortação 

para as partes e para os terceiros, mas verdadeiro comando dirigido a todos que 

possam, de alguma forma, colaborar com o Poder Judiciário para a adequada solução 

da causa”. 

 

Os mencionados autores54 concluem, com acerto, que “esse dever decorre do 

dever geral de sujeição ao poder do Estado. Afinal, se todos estão submetidos ao 

poder estatal, igualmente estão subjugados pela jurisdição, de forma a estarem 

constrangidos a colaborar com o Estado para a ‘descoberta da verdade’”. 

 

A propósito, Vitor de Paula Ramos55 conceitua um “dever” da seguinte forma: 

 

É uma situação passiva subjetiva, com estado de sujeição “radical”; atribuído por 
regra jurídica imperativa; que descreve comportamento (positivo ou negativo) 
exigido pelo Direito; que não dá ao sujeito escolha: a adoção do comportamento 
exigido é lícita, e a não adoção é ilícita; que permite que o Direito utilize sua força, 
seja mediante técnicas coercitivas, seja mediante técnicas subrogatórias, para 
forçar o sujeito a adotar o comportamento exigido, inclusive preventivamente, já que 

                                                           
51 PAULA RAMOS, Vitor de. Ônus da prova no processo civil: do ônus ao dever de provar. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 80. 
52 Idem. 
53 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e convicção: de acordo com o 
CPC de 2015. 3 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 182. 
54 Idem. 
55 PAULA RAMOS, Vitor de. Ônus e deveres probatórios das partes no novo CPC brasileiro, p. 5. 
Disponível em: 
https://www.academia.edu/16134403/%C3%94nus_e_Deveres_Probat%C3%B3rios_das_Partes_no_
Novo_CPC. Acesso em 07 de janeiro de 2016. 
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a consequência jurídica para a adoção ou não adoção do comportamento estará 
não só prevista na própria regra, mas também poderá ser assegurada pela força do 
Direito. 

 

Por consequência, existindo um dever de produzir provas imposto às partes, 

haverá necessariamente uma ampliação da atividade probatória, na medida em que 

as partes estarão obrigadas a produção de provas que, se inexistisse tal dever, não 

produziriam. Além disso, o juiz está autorizado a determinar, de ofício, que as partes 

apresentem determinadas provas no processo sob pena de adoção de medidas que 

irão coagir a realização dessa conduta, tais como imposição de multa, busca e 

apreensão, etc.56 

 

Deve-se destacar, no ponto, que o papel da parte no processo não visa 

essencialmente a descoberta da verdade, mas trazer ao processo as provas que lhe 

são mais favoráveis e que melhor corroboram as suas alegações fáticas – pois deseja 

vencer a demanda –, deixando de apresentar ao juiz eventuais provas que poderiam 

conduzir a um resultado contrário aos seus interesses. 

 

Além disso, a colaboração no processo civil não significa colaboração entre 

as partes. Segundo Mitidiero57, “as partes não colaboram e não devem colaborar entre 

si simplesmente porque obedecem a diferentes interesses no que tange à sorte do 

litígio”, bem como que “continuam conduzindo o processo a fim de ganhar o caso, 

cada qual exercendo seus direitos, desempenhando seus ônus e cumprindo seus 

deveres sob o influxo dessa finalidade. A diferença fundamental para as partes é que 

devem fazê-lo de boa-fé”. 

 

Destaca-se o entendimento de Michele Taruffo58: 

 

Em realidade, o que as partes têm interesse em demonstrar é que suas alegações 
de fato são fundadas, alegações essas feitas com o escopo de mostrar que suas 
demandas e exceções são fundadas do ponto de vista fático. Nada demonstra, 
entretanto, que as alegações feitas pelas partes sejam constituídas por enunciados 

                                                           
56 PAULA RAMOS, Vitor de. Ônus da prova no processo civil: do ônus ao dever de provar. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015. 
57 MITIDIERO, Daniel. A colaboração como norma fundamental do Novo Processo Civil 
brasileiro. Revista do Advogado – O Novo Código de Processo Civil. São Paulo: AASP, n. 126, 2015, 
p. 49-50. 
58 TARUFFO. Michele. Uma simples verdade. Trad. Vitor de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 
2012, p. 199. 



24 
 

fáticos verdadeiros: o autor pode alegar um fato constitutivo do direito que pretende 
ver reconhecido formulando um enunciado falso e, posteriormente, tentar 
demonstrar a veracidade de tal enunciado, com o escopo de satisfazer o ônus da 
prova que lhe incumbe. Se bem sucedido nessa empreitada, obtém a vitória na 
controvérsia, sem que isso tenha qualquer relação com a descoberta da verdade 
dos fatos. 

 

Com efeito, a parte pretende demonstrar ao juiz que as suas alegações são 

fundadas do ponto de vista fático, mas de forma desinteressada com a demonstração 

da verdade. 

 

Por outro lado, a função do magistrado revela-se tendencialmente direcionada 

para a determinação da verdade objetiva59, eis que contém natureza epistêmica e 

procura apurar a verdade dos fatos, tanto de maneira imediata, com a utilização de 

poderes instrutórios para determinar de ofício a produção de provas, quanto mediando 

a atividade das partes, no sentido de determinar a apresentação de provas no 

processo, como forma de se chegar a uma decisão justa.60 

 

Michele Taruffo61 demonstra que a justiça da decisão exige que essa tenha 

sido objeto de um processo justo, com a observância de todas as garantias 

processuais fundamentais, bem como que tenha sido corretamente interpretada e 

aplicada a norma utilizada como critério de decisão, em conformidade com o direito e 

com o princípio da legalidade; ainda, que a decisão se funde em uma apuração 

verdadeira dos fatos da causa, não sendo correto que essa se baseie em fatos 

equivocados. 

 

O Novo CPC, portanto, direcionou ainda mais o processo civil para a busca 

da verdade, como um dos meios necessários para se alcançar a justiça da decisão. 

 

Essa busca pela demonstração da veracidade de todas as alegações fáticas 

das partes pode ocorrer através do ônus de provar que cada uma possui, por força do 

artigo 373 – admitida, ainda, a dinamização prevista no parágrafo primeiro –, mas 

especialmente em virtude do emprego de técnicas coercitivas, estando agora o 

                                                           
59 TARUFFO. Michele. Uma simples verdade. Trad. Vitor de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 
2012. 
60 PAULA RAMOS, Vitor de. Ônus da prova no processo civil: do ônus ao dever de provar. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015. 
61 TARUFFO, Michele. Obra citada. 
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magistrado plenamente equipado para obrigar os litigantes a produzirem provas e 

influenciarem no seu convencimento. 

 

Portanto, o magistrado está equipado de técnicas que lhe auxiliem à exigir a 

produção da prova às partes (conforme artigo 400, parágrafo único, do Novo CPC), 

cuja ordem faz com que as partes estejam obrigadas a fornecer uma prova, sob pena 

de se beneficiarem com sua própria desídia. 

 

Isso nada mais é do que impor um dever à parte para a produção da prova 

como forma de melhor chegar à verdade e por consequência atingir uma justa e 

adequada tutela jurisdicional. 

 

Vitor de Paula Ramos62 define que “o processo, sem o dever de prova, seria 

tendencialmente menos justo, já que contaria com uma busca bastante limitada da 

verdade, que dependeria da vontade e das vicissitudes das partes”. 

 

Sustenta o mencionado autor63, com acerto: 

 

A atribuição do dever (para as partes) configura técnica legislativa muito mais 
“incisiva” e, portanto, mais idônea para que determinado comportamento (como o 
aporte de determinada prova ao processo) seja adotado. 
O que se está sustentando, note-se bem, não é que as partes, na vigência do 
Código de Processo Civil de 2015, devam passar a colaborar entre si; mas sim que 
o juiz, autêntico buscador da verdade no processo civil do Estado Constitucional, 
passa a ter o poder-dever para determinar e exigir a produção das provas 
relevantes, tendo as partes, em geral, um correlato dever de levar a juízo as provas 
determinadas. Repita-se, não por força de um “ônus”, mas sim por força de um 
verdadeiro dever jurídico. 

  

É importante destacar que a busca pela verdade, como demonstrado, não 

está limitada pela vontade e só pela atuação das partes, eis que no ordenamento 

jurídico não existe impedimento para que o juiz exerça também a função de perseguir 

a veracidade dos fatos em discussão. 

 

                                                           
62 PAULA RAMOS, Vitor de. Ônus da prova no processo civil: do ônus ao dever de provar. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 95. 
63 PAULA RAMOS, Vitor de. Obra citada, p. 97-98. 
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Não obstante, em determinados casos, o dever de prova dos sujeitos 

processuais acaba sendo relativizado em virtude da existência de outros direitos 

fundamentais, os quais, a exemplo do direito à prova, igualmente possuem natureza 

constitucional. 

 

Assim, demonstrada a existência do dever de provar, trazido inequivocamente 

pelo CPC de 2015, alcança-se o propósito final do presente trabalho: passa-se a expor 

algumas situações em que se torna legítima a exoneração da parte em relação ao seu 

dever de colaboração e de produzir provas em razão da existência, no caso concreto, 

de um interesse mais relevante para a ordem jurídica. 
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3 OS LIMITES AO DEVER DE PRODUZIR PROVAS NO PROCESSO CIVIL 

 

Demonstrou-se anteriormente que há um dever geral de colaboração de todos 

os participantes do processo no que tange ao aporte de material probatório, tendo 

como objetivo melhor elucidar os fatos da causa e se chegar a uma decisão de mérito 

mais justa. 

 

Entretanto, a Constituição Federal também garante outros direitos 

fundamentais, de forma que se faz necessário, em determinados casos, relativizar a 

aplicação do princípio do direito fundamental à prova e do dever de produzir prova, 

sob pena de comprometer outras garantias também fundamentais previstas no texto 

constitucional. 

 

Ou seja, deve ser realizada, em cada situação concreta, uma ponderação 

entre a efetividade da proteção do direito material e o direito à prova e o de descobrir 

a verdade dos fatos do processo. 

 

Passa-se a demonstrar, assim, algumas situações em que o dever de produzir 

prova sofre limitação em virtude da aplicação de outras garantias fundamentais. 

 

O artigo 5º, inciso LXIII64, o qual dispõe que “o preso será informado de seus 

direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência 

da família e de advogado” consagra o direito de silêncio e a garantia do acusado 

contra a autoincriminação, de ampla aplicação no âmbito do processo penal. 

 

Com efeito, “o princípio nemo tenetur se detegere [privilégio contra a 

autoincriminação] consagrou-se como direito fundamental com o surgimento e a 

gradativa consolidação do Estado Democrático de Direito, fundamentando-se como 

importante diretriz principiológica, tendo em vista a sua ampla dimensão e 

                                                           
64 CRFB/1988. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 
assegurada a assistência da família e de advogado; 
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abrangência no direito processual penal”.65 Referido princípio tem origem no direito 

estadunidense, oriundo da 5ª Emenda à Constituição, a qual prevê o “privilege against 

self-incrimination”.66 

 

O princípio está previsto no artigo 379 do Novo CPC67, que atribui à parte 

deveres gerais de colaboração em juízo, tais como responder ao que lhe for 

interrogado, colaborar na realização de inspeção judicial ou, ainda, praticar ato que 

lhe for determinado, e preserva o direito de “não produzir prova contra si própria”. 

 

Verifica-se que referido dispositivo ampliou demasiadamente os efeitos desse 

suposto direito de não produzir prova contra si, o qual servirá indevidamente de 

escusa do indivíduo em inúmeras situações para eximi-lo do dever de colaborar com 

a verdade no processo. Logo, é inegável que o comando legal merece ser interpretado 

de uma maneira restrita. 

 

A solução para a redação do art. 379, apresentada por alguns autores e que 

sem dúvida se revela correta, é a de que o caput do mencionado dispositivo deve 

obedecer aos limites impostos pela Constituição, para o efeito de reconhecer um 

direito de não produzir prova que possa repercutir em sua incriminação no âmbito 

penal.68 A aplicação do nemo tenetur se detegere para limitar o dever de prova 

somente pode ocorrer quando uma situação fática em debate na esfera civil puder 

acarretar consequências desfavoráveis para o indivíduo na esfera penal.69 

 

O acerto desse entendimento reside no fato de que não é razoável impor à 

parte o dever de apresentar a verdade de um fato quando esse acarretar a sua 

                                                           
65 PAULA RAMOS, Vitor de. Ônus da prova no processo civil: do ônus ao dever de provar. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 107. 
66 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de 
Processo Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum. Volume II. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015, p. 256. 
67 CPC/2015. Art. 379.  Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte: 
I - comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado; 
II - colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária; 
III - praticar o ato que lhe for determinado. 
68 Nesse sentido, MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Obra 
citada. 
69 PAULA RAMOS, Vitor de. Obra citada. 
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incriminação, o que equivaleria à confissão de um delito, situação que nem no 

processo penal é exigida, por força do aludido artigo 5º, LXIII, da Constituição. 

 

Em outras palavras, a aplicação da regra do art. 379 para limitar o dever de 

prova no processo civil deve ocorrer somente quando puder acarretar riscos de 

incriminação à parte, servindo, nesse caso, de forma legítima para limitar o seu dever 

de colaboração e de produzir provas. 

 

Além disso, a interpretação desse dispositivo deve ocorrer em consonância 

com o disposto no artigo 388, incisos I e III, do mesmo diploma70, que desobrigam a 

parte de depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe foram imputados e que 

causem a desonra própria e de seus familiares. 

 

Por fim, o Fórum Permanente de Processualistas Civis, em seu enunciado 51, 

já propôs uma solução interpretativa ao artigo 379, conforme se verifica: “(art. 

378;379) A compatibilização do disposto nestes dispositivos c/c o art. 5º, LXIII, da 

CF/1988, assegura à parte, exclusivamente, o direito de não produzir prova contra si 

em razão de reflexos no ambiente penal”. 

 

Como se vê, não é razoável interpretar o disposto no artigo 379 para o fim de 

criar um direito absoluto e irrestrito de não colaboração, sob o pretexto de não produzir 

prova contra si, mas somente nos casos em que a produção da prova implique reflexos 

penais à parte, ou seja, a sua autoincriminação. 

 

Outro direito fundamental que serve de limite ao dever de prova é o direito à 

integridade física e psíquica, o qual “abarca a proteção da integridade externa pessoal, 

ou seja, a esfera corporal no sentido biológico, bem como a integridade pessoal 

interna no que diz com o funcionamento da esfera psíquica, incluindo a sensibilidade 

à dor e ao sofrimento físico e psíquico”.71 Refere-se a “situações que dizem respeito 

                                                           
70 CPC/2015. Art. 388.  A parte não é obrigada a depor sobre fatos: 
I - criminosos ou torpes que lhe forem imputados; (...) 
III - acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge, de seu 
companheiro ou de parente em grau sucessível; (...) 
71 SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 
São Paulo: Saraiva, 2015, p. 419-420. 
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a intervenções na estrutura física e psíquica da pessoa humana que não têm por 

consequência a morte ou que não colocam efetivamente em risco a vida no sentido 

da sobrevivência física”.72 

 

Referido direito “opera, em primeira linha, como direito de defesa, no sentido 

de um direito a não ser agredido ou ofendido em termos de integridade física e 

psíquica, ou seja, assume a condição de um direito à não intervenção por parte do 

Estado e de terceiros na esfera do bem jurídico protegido”73. Diz respeito à liberdade 

do indivíduo em decidir e autorizar ou não a intervenção sobre sua própria integridade, 

como por exemplo intervenções médicas, colocação de piercings, brincos, tatuagem, 

corte de cabelo, por exemplo, no caso da integridade física (corporal).74 

 

Existem situações que facilmente demonstram a existência desse direito 

fundamental como exceção ao dever de produzir prova no processo civil. É o caso do 

indivíduo que recusa a realização de exame de DNA visando a configuração de 

relação de paternidade, bem como da recusa à realização de exame de sangue para 

o fim de imputar a prática de infração de trânsito ao sujeito que dirige sob influência 

de álcool. Também é possível inserir nesse contexto o teste em aparelho de ar alveolar 

pulmonar (etilômetro), também conhecido popularmente como o teste de “bafômetro”. 

 

A recusa do indivíduo à realização desses exemplos de procedimento, que 

objetivam a produção de prova, está fundada na proteção constitucional da dignidade 

pessoal, não sendo razoável impor-se o dever de produção dessas provas. Por mais 

que se busque atender ao princípio do processo justo, não é razoável que o indivíduo 

seja compelido a produção de prova em tais situações, pois acarretariam 

inequivocamente violação à sua integridade física e psíquica. 

 

Da mesma forma, o direito fundamental à privacidade e intimidade, que 

garante proteção à vida privada do indivíduo, “consiste num direito a ser deixado em 

paz, ou seja, na proteção de uma esfera autônoma da vida privada, na qual o indivíduo 

                                                           
72 SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 
São Paulo: Saraiva, 2015, p. 419. 
73 SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Obra citada, p. 420. 
74 SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Obra citada. 
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pode desenvolver a sua individualidade, inclusive e especialmente no sentido da 

garantia de um espaço para o seu recolhimento e reflexão, sem que ele seja 

compelido a determinados comportamentos socialmente esperados”.75 

 

Consiste, ainda, no direito de estar só e sem ser molestado pelo Estado ou 

por terceiros no que concerne aos aspectos da vida pessoal, afetiva e sexual, por 

exemplo, e familiar.76 

 

O Novo CPC também garante ao indivíduo uma proteção à sua privacidade e 

intimidade, a exemplo do que se verifica no já mencionado artigo 388, inciso III77, que 

desobriga a parte de depor sobre fatos que possam acarretar “desonra própria, de seu 

cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível”. 

 

Essa garantia igualmente serve de limite ao dever de produção de prova, pois 

visa impedir o acesso de terceiros a informações da vida particular e familiar do 

indivíduo. Não deve, porém, ser aplicada de maneira irrestrita, cabendo ao juiz 

analisar as peculiaridades do caso para determinar ou não a realização da prova. 

 

Ou seja, a regra do artigo 388, III, não pode servir de mera desculpa da parte 

para desobrigá-la do dever de colaborar com a verdade no processo, somente sendo 

possível quando a prova acarretar uma “obtenção às avessas de informações 

privadas”,78 e, também, quando a prova possuir como objeto alegações de fatos 

incontroversos, impertinentes e irrelevantes ao processo.  

 

Além disso, a doutrina menciona outras situações em que esse direito 

fundamental acaba deixando de ser aplicado, a exemplo dos litígios que envolvem 

Direito de Família, nos quais a própria intimidade do indivíduo está em discussão.79 

Ademais, os processos que tratam dessa matéria tramitam sob segredo de justiça, o 

                                                           
75 SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 
São Paulo: Saraiva, 2015, p. 441. 
76 SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Obra citada. 
77 CPC/2015. Art. 388.  A parte não é obrigada a depor sobre fatos: (...) 
III - acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge, de seu 
companheiro ou de parente em grau sucessível; (...) 
78 PAULA RAMOS, Vitor de. Ônus da prova no processo civil: do ônus ao dever de provar. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 109. 
79 Idem. 
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que impede que as informações privadas das partes contidas no processo sejam 

expostas à qualquer interessado. 

  

A doutrina demonstra ainda que a proteção da privacidade de pessoas com 

vida pública sofre limitação, em virtude do próprio modo de vida individual80. 

 

Por sua vez, o direito à inviolabilidade de domicílio, prevista no artigo 5º, inciso 

XI, da Constituição81, assemelha-se ao direito à privacidade e também poderá limitar 

o dever das partes quanto a produção de provas. 

 

A regra constitucional “constitui direito fundamental atribuído às pessoas em 

consideração à sua dignidade e com o intuito de lhes assegurar um espaço elementar 

para o livre desenvolvimento de sua personalidade, além de garantir o seu direito de 

serem deixadas em paz, de tal sorte que a proteção não diz respeito ao direito de 

posse ou propriedade, mas com a esfera espacial na qual se desenrola e desenvolve 

a vida privada”.82  

 

Trata-se de “todo aquele espaço (local) delimitado e separado que alguém 

ocupa com exclusividade, seja para fins de residência, seja para fins profissionais, de 

modo que mesmo um quarto de hotel, o escritório, qualquer dependência de casa 

mais ampla, desde que utilizada para fins pessoais (aposento de habitação coletiva), 

são considerados abrangidos pela proteção constitucional”.83 

 

Nessa situação, está o indivíduo exonerado do dever de provar no processo, 

eis que o mesmo está protegido da ação do Estado e de terceiros, sendo-lhes vedado 

o ingresso no domicílio sem a autorização do proprietário, possuidor ou ocupante, sem 

prejuízo da criminalização de tal conduta, representada pelo delito de violação de 

                                                           
80 PAULA RAMOS, Vitor de. Ônus da prova no processo civil: do ônus ao dever de provar. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015. 
81 CFRB/1988. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação judicial; 
82 SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 
São Paulo: Saraiva, 2015, p. 451. 
83 SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Obra citada, p. 452. 
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domicílio, sem falar da possibilidade de uso de esforço próprio e ações civis para 

afastar os intrusos.84 

 

A garantia constitucional em questão assegura ao indivíduo o direito de 

proteger-se inclusive contra invasão promovida mediante utilização de recursos 

tecnológicos – como por exemplo escutas e filmagens com as quais se obtém acesso 

às suas conversas e à sua própria intimidade.85 

 

Contudo, o dispositivo, em sua parte final, já traz uma limitação à sua 

aplicação ao prever que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 

penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou 

desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 

 

Constata-se que o magistrado poderá autorizar o ingresso de autoridades e a 

consequente violação do domicílio visando a obtenção de determinada prova para o 

processo, o que dependerá do grau de relevância do direito material em discussão. 

 

O direito à inviolabilidade de correspondência e de sigilo das comunicações, 

previsto no artigo 5º, inciso XII, da Constituição86, trata-se do direito “a que ninguém 

(o Estado ou terceiros) viole tal sigilo, mas também do direito a quem tenha acesso 

ao conteúdo das comunicações não as divulgue, implicando, portanto, um dever de 

sigilo.”87 

 

Diante da amplitude do dispositivo constitucional, afirma-se que a proteção 

abrange todas as espécies de comunicação pessoal, seja escrita ou oral, e protege o 

conteúdo, o instrumento de comunicação e inclusive a identidade dos comunicantes.88 

 

                                                           
84 SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 
São Paulo: Saraiva, 2015. 
85 Idem. 
86 CRFB/1988. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a 
lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; 
87 SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Obra citada, p. 459. 
88 SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Obra citada. 
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Por conseguinte, essa garantia constitucional igualmente servirá como 

fundamento para desobrigar a parte quanto ao seu dever de colaboração em matéria 

probatória, ou seja, nas situações em que o aporte da prova no processo implique 

violação e divulgação indevida do conteúdo e da identidade dos comunicantes. 

Oportuno destacar que o direito à inviolabilidade das comunicações relaciona-se com 

a garantia contra a violação da vida privada (direito à privacidade e intimidade), acima 

analisada. 

 

Todavia, destaca-se que o dispositivo apresenta dois requisitos para a sua 

autolimitação, sendo o primeiro a necessidade de ordem judicial e, o segundo, a 

quebra de sigilo tenha por escopo fornecer elementos para a investigação criminal ou 

instrução processual penal, nos termos da parte final do inciso XII, do artigo 5º, de 

modo que sua aplicação dependerá das peculiaridades de cada caso. 

 

O mesmo ocorre com o direito à proteção de dados pessoais, embora não 

previsto expressamente no texto constitucional, o qual adquiriu na atualidade grande 

importância devido ao acelerado desenvolvimento das tecnologias da comunicação, 

que permitem, muitas vezes, acesso fácil e rápido às informações dos indivíduos, por 

vezes às avessas, referentes à sua vida pessoal e social. 

 

Enquadram-se como dados pessoais os chamados dados sensíveis, que 

dizem respeito à vida íntima (dados sobre orientação sexual, religiosa, opção política 

e vida familiar, por exemplo) e dados mais distantes desses considerados sensíveis, 

como nome, filiação, número de CPF, etc.89 

 

Como se vê, a proteção de todos esses dados acaba se sobrepondo ao dever 

da parte de apresentar provas no processo, cabendo ao magistrado sopesar o grau 

de importância de cada direito fundamental, com base na proporcionalidade e 

razoabilidade. 

 

Outro direito fundamental que atua como limitador do dever de produção de 

prova é a garantia de sigilo ético-profissional, prevista no inciso XIV, do artigo 5º da 

                                                           
89 SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 
São Paulo: Saraiva, 2015. 
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Constituição90, que dispõe: “é assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. 

 

O dever de sigilo se refere aos fatos conhecidos em virtude de relações 

profissionais, a exemplo do que ocorre com o médico, dentista, psicólogo, advogado, 

etc., que devem, segundo o ordenamento jurídico, preservar a intimidade e a 

privacidade de seus respectivos pacientes e clientes. Essas profissões, dentre outras, 

dependem de uma relação de confiança e por isso requerem que as intimidades sejam 

mantidas em segredo. 

 

A regra também encontra fundamento nos artigos 388, II, 404, IV e 448, II, do 

Novo CPC91, os quais desobrigam a parte e a testemunha de depor ou apresentar 

documento sobre fato que, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Essa 

prerrogativa gera a escusa do dever de depor àquele que, depondo, praticará o crime 

de violação de sigilo, previsto no artigo 154 do Código Penal92, que estabelece que 

comete crime quem revelar, sem justa causa, “segredo, de que tem ciência em razão 

de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa induzir dano a 

outrem”. 

 

Assim, em tais hipóteses, o depoente tem um direito, expressamente previsto 

na Constituição e no ordenamento civil, para se eximir do dever de produção de prova. 

 

Os direitos fundamentais analisados podem fazer com que, a depender das 

peculiaridades de cada caso concreto, o dever de produzir provas sofra uma 

                                                           
90 CRFB/1988. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional; 
91 CPC/2015. Art. 388.  A parte não é obrigada a depor sobre fatos: (...)  
II - a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo; 
Art. 404.  A parte e o terceiro se escusam de exibir, em juízo, o documento ou a coisa se: (...) 
IV - sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam 
guardar segredo; 
Art. 448.  A testemunha não é obrigada a depor sobre fatos: (...) 
II - a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. 
92 CP/1940. Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de 
função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem: (...) 
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relativização, passando a não ser exigido da parte um comportamento no sentido de 

aportar material probatório do processo. 

 

Por isso, referidos direitos fundamentais foram tratados no presente trabalho 

como possíveis limites ao dever de produzir provas no processo civil. 

 

Tais limites ao dever de provar foram demonstrados exemplificativamente, 

jamais sendo um rol fechado de situações, as quais, devido à dinâmica das condutas 

dos indivíduos, podem ser as mais variadas, cabendo ao Direito regular referidas 

condutas. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Demonstrou-se no presente trabalho a existência de um dever de produzir 

provas e de colaborar com a busca da verdade, previsto no ordenamento processual 

civil. Porém, esse direito, como todo direito fundamental, não é absoluto e está sujeito 

às limitações previstas no texto da Constituição Federal. 

 

Isso significa que somente com fundamento em outras garantias 

constitucionais, tais como as que foram demonstradas, é que o indivíduo poderá ter 

restringido o seu dever de produzir provas no processo civil e por consequência ter 

limitado ou até mesmo afastado o seu dever de colaborar na descoberta da verdade. 

 

Em consonância com o entendimento de alguns autores, deve-se destacar 

que inexiste um direito civil de não produzir prova contra si, que proíba o legislador de 

instituir procedimentos no âmbito cível que imponham à parte o dever de provar. 93  

 

Esse direito, apesar de constar expressamente no texto do Novo CPC, em 

específico o artigo 379, caput, analisado no capítulo anterior, não possui fundamento 

constitucional e revela-se incompatível com a estrutura do ordenamento processual 

civil vigente.  

 

Na verdade, o diploma processual de 2015 incorreu em absoluta contradição, 

pois impõe deveres de colaboração em matéria probatória à parte e, ao mesmo tempo, 

“preserva” um amplo direito de não produzir prova contra si própria, de modo que o 

dispositivo em tela deve ter sua aplicação bastante limitada no caso concreto. 

 

Por fim, caberá ao juiz, atento às peculiaridades da situação em exame e da 

relevância do direito material, determinar a realização da prova, em atenção ao dever 

de colaboração e de produzir provas, sem que isso, todavia, implique a violação de 

outras garantias constitucionais. 

 

                                                           
93 Nesse sentido, MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo 
Curso de Processo Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum. Volume II. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
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