
DIREITO PROC. CIVIL I – 4° BIMESTRE 
Prof. Carmela 

 
Fase probatória 
 
Todos os pretensos direitos subjetivos que podem figurar nos litígios a serem solucionados pelo processo se 
originam de fatos. 
O autor (na propositura da ação) como o réu (na contestação) devem invocar fatos que consigam justificar a 
pretensão de um e a resistência do outro. 
 
Processo de execução = satisfação do direito do credor e atua sobre os bens. 
Processo de conhecimento = tem como objetivo as provas dos fatos alegados pelos litigantes. 
 
Assim, às partes não basta apenas alegar os fatos, pois para que a sentença declare o direito, é preciso, antes de 
tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado, o que se dará através das provas. 
 
Sentido objetivo da prova = instrumento ou meio hábil para demonstrar a existência de um fato. Documentos, 
testemunhas, perícia. 
Sentido subjetivo da prova = é a certeza originada quanto ao fato, em virtude da produção do instrumento 
probatório. É uma convicção formada no espírito do julgador em torno do fato demonstrado. 
 
“Provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação” (Couture, 
Fundamentos Del Derecho Procesal Civil). 
 
A fase em que as partes produzirão as provas é a de instrução do processo. 
 
O que é prova? São os elementos que vão levar a convicção do juiz sobre a verdade ou a existência do que é 
alegado. 
É um dos institutos mais importantes do processo. Até então as partes só alegam, mas o que forma a convicção 
do juiz é o que se prova, é o que se convence, é a demonstração da ocorrência de tais fatos. 
 
Características da prova 
- objeto: fatos deduzidos pelas partes em juízo. Fatos que tem relevância no processo, que tem pertinência ao 
processo.  
Direito (ordinariamente), em regra, não se prova, mas quando a parte alegar direito municipal, estadual, 
estrangeiro ou consuetudinário, poderá o juiz exigir-lhe a respectiva prova. 
 
- finalidade: formação da convicção em torno dos mesmos fatos. 
 
- destinatário: o juiz é ele que deverá ser convencido da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio. É 
ele que a parte quer convencer. É destinada ao juiz, que deve recebê-la. 
Se eu não requerer a prova, ele pode requerer de oficio, afinal é ele que deve se convencer da verdade e quando 
achar necessário para formular seu convencimento, poderá pedir. 
 
- produzida mediante meio e métodos determinados: previstos nos art. 332 a 443, mas além deles a lei permite 
qualquer prova, desde que produzidas por meio lícitos (moralmente legítimos). 
 
Prova direta = aquela que demonstra a existência do próprio fato narrado nos autos. 
Prova indireta = aquela que evidencia outro fato, do qual  ir raciocínio lógico, se chega a uma conclusão a respeito 
dos fatos dos autos. 
 



Só aqueles fatos que forem considerados relevantes para a solução da lide devem ser provados, não os 
impertinentes e inconsequentes. Compete ao juiz fixar, em audiência, os fatos a serem provados. 
 
Art. 334: fatos que não dependem de prova 
- notórios: aqueles que entram naturalmente no conhecimento, na cultura ou na informação norma dos 
indivíduos, um fato conhecido por todos. 
- afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária 
- admitidos, no processo, como incontroversos: quando a parte nem se defendeu daquele fato. 
- em cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade 
 
 
Valoração da prova 
Ao manipular os meios de prova para formar seu convencimento, o juiz não pode agir arbitrariamente, deve, ao 
contrário, observar um método ou sistema. 
Temos três sistemas: 
- critério legal: afere as provas seguindo uma hierarquia legal e o resultado surge automaticamente. 
- o da livre convicção: o que deve prevalecer é a intima convicção do juiz, que é soberano para investigar a 
verdade e apreciar as provas, podendo julgar sem atentar, necessariamente, para a prova nos autos. 
- o da persuasão racional: mais atualizada compreensão da atividade jurisdicional. O julgamento deve ser fruto de 
uma operação lógica armada com base nos elementos de convicção existentes no processo. 
 
Notas 
1. Embora livre o convencimento, este não pode ser arbitrário, pois fica condicionado às alegações das partes e às 
provas dos autos 
 
2. A observância de certos critérios legais obre provas e sua validade não pode se desprezada pelo juiz, nem as 
regras sobre presunção legal. 
 
3. O juiz fica adstrito às regras de experiência, quando faltam normas legais sobre as provas, isto é, os dados 
científicos e culturais do alcance do magistrado são úteis e não podem ser desprezados na decisão da lide. 
 
4. As sentenças devem ser sempre fundamentadas, o que impede julgamento arbitrários ou divorciados da prova 
dos autos. 
 
 
Poder de instrução do juiz 
Art. 130: “Caberá ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do 
processo, indeferindo as diligencias inúteis ou meramente protelatórias”. 
 
Grave é a falta cometida pelo juiz que faz inclinar seu poder para forçar a prova apenas dos fatos que interessam 
e beneficia uma das partes, pouco importando com o neutro e imparcial conhecimento de toso o quadro fático do 
litígio. 
 
Tão ou mais grave é a postura de indiferença à verdade, momento em que está ao alcance do juiz o meio de 
desvendá-la e prefere julgar o litígio na sombra da indefinição e ao amparo da frieza técnica de pura distribuição 
legal do ônus da prova. 
 
 
Ônus da prova 
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples 
ônus, no sentido de que o litigante assume o risco de perder a causa se não provas os fatos alegados dos quais 
depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. 



“Fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”. 
 
Se for constatada a insuficiência ou falta de prova para retratar a veracidade dos fatos, o juiz decidirá a causa 
contra o autor, se foi o fato constitutivo de seu direito o não provado, ou contra o réu, se o que faltou foi à prova 
de fato extintivo, impeditivo ou modificativo invocado na defesa. 
 
A quem compete provar? 
Aquele quem alega tem que provar. 
 
Art.333: (i) ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito; (ii) ao réu cabe provar fatos 
modificativos, impeditivo ou extintivo (cujo efeito anula ou altera as consequências jurídicas do fato 
incontroverso apontado na petição inicial e não apenas descrever o ocorrido de maneira diferente) ao direito do 
autor. 
 
 
Direito do consumidor 
Temos que tomar cuidado com o direito do consumidor. Se o consumidor demandar em juízo, ele é o autor, é ele 
quem estará alegando, contudo o ônus de provar é do réu!  
Assim, quando a questão for de ordem consumerista o ônus de prova já esta determinado na lei que será o réu 
(fornecedor) que o deve provar, desde que o consumidor preencha os requisitos de verossimilhança das 
alegações ou de hipossuficiência. 
 
O hipossuficiente não tem as informações necessárias daquele produto, daquele serviço. Quem detém as 
informações será aquele que produz aquele que vende o fabricante. 
 
Ao réu competirá provar não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que possa excluir o fato da 
esfera de sua responsabilidade, evidenciando no processo, por ex, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima, falta de 
nexo entre o resultado danoso e produto consumido. 
 
Momento da prova? 
As provas, para que entrem no processo com eficácia que delas se espera, devem seguir certas formalidades, 
assim temos os procedimentos probatórios, um procedimento reservado a coleta de provas. 
 
Temos três momentos. 
 
- Requerimento/ proposição: ao requerer uma prova incumbe à parte indicar o fato a provar e o meio de prova a 
ser utilizado. Na inicial, incumbe ao autor especificar os fatos que fundamentam o pedido e indicar os meios de 
prova. 
 
No rito sumário será na fase postulatória, onde deveremos já indiciar o rol, sob pena de preclusão. 
 
- Admissão/ deferimento da prova: o deferimento dos meios de prova, genericamente, se dá no saneamento do 
processo. 
Mesmo depois de admitida, o juiz pode indeferir a produção dela em audiência, pois (i) a parte não depositou o 
rol em cartório com a antecedência mínima exigida; (ii) a testemunha está impedida de depor. 
 
- Produção da prova: consiste na diligencia do juiz e seus auxiliares e das próprias partes, realizada para que a 
prova se incorpore materialmente nos autos. 
 
Se a prova for documental será na fase postulatória. 
Se for oral ou técnica será produzida na fase instrutória. 
 



Quais são os meios que se provam? 16.10.2012 
A convicção do juiz deve ser estabelecida segundo meios ou instrumentos reconhecidos pelo direito como 
idôneos, ou seja, conforme as provas juridicamente admissíveis. 
Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados, são aptos para provar a 
verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa. 
 
- depoimento pessoal 
- confissão 
- exibição de documento ou coisa 
- prova documental, testemunhal, pericial. 
- inspeção judicial 
 
*por presunção: quando se pode chegar a uma noção acerca de determinado fato sem que este seja diretamente 
demonstrado – denominação: prova indireta. 
É a consequência que se tira de um fato conhecido (provado) para deduzir a existência de outro, não conhecido, 
mas que se quer provar. 
 
Temos negócios que dependem de requisitos formais, certas exigências probatórias, solenes, não podendo ser 
suprimidos por simples indícios. 
 
 
Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, 
são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa. 
 
Mesmo aqueles meios não identificados no rol das leis, desde que lícitos ou moralmente legítimos. 
 
Psicografia? A doutrina diverge. Prof. Diz que como meio de prova é admissível, não traz prejuízos ao processo, 
não infringe a moral. Só que é um meio que não tem contraditório e ampla defesa e isso não pode ocorrer. 
 
 
Meio x valoração 
Meio – possível – quando a prova é apresentada, ela entra dentro de um conjunto probatório, portanto, não é 
analisada isoladamente, é analisada dentro do conjunto de provas que foram apresentadas. 
 
Valoração – o juiz faz sua convicção de forma livre, podendo formar até convicção contrária ao laudo do perito 
que nomeou ao caso, mas sempre de forma fundamentada. 
 
Temos sempre que analisar se o meio de prova afronta a moral, o direito. Se não afrontar, cabe analisar. 
 
1. Depoimento pessoal 
Nesse meio de prova é realizado o interrogatório da parte, primeiro o autor depois o réu. 
Tem por finalidade provocar a confissão da parte e esclarecer fatos discutidos na causa. 
O momento para requere a prova de depoimento depoimento pessoal é pelo autor na inicial e pelo réu na 
contestação. 
 
O momento de ouvida do depoimento pessoal é na audiência de instrução e julgamento- fase instrutória. 
 
Legitimação para o depoimento 
A parte deve comparecer em juízo e prestar pessoalmente o depoimento de forma clara. É um ato 
personalíssimo. 
Terceiros intervenientes também se sujeitam a prestar depoimento pessoal. 
 



Art. 342. O juiz pode, de ofício, em qualquer estado do processo, determinar o comparecimento pessoal das 
partes, a fim de interrogá-las sobre os 
fatos da causa. 
 
Art. 343. Quando o juiz não o determinar de ofício, compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da 
outra, a fim de interrogá-la na audiência de instrução e julgamento. 
 
§ 1o A parte será intimada pessoalmente, constando do mandado que se resumirão confessados os fatos contra 
ela alegados, caso não compareça ou, comparecendo, se recuse a depor. 
 
§ 2o Se a parte intimada não comparecer, ou comparecendo, se recusar a depor, o juiz lhe aplicará a pena de 
confissão. 
 
 
Art. 344. A parte será interrogada na forma prescrita para a inquirição de testemunhas. 
Parágrafo único. É defeso (vedado), a quem ainda não depôs, assistir ao interrogatório da outra parte. 
 
Depois desse depoimento de tais fatos forem suficientes para o acolhimento do pedido do autor, o juiz poderá 
dispensar as demais provas e  passar ao julgamento da causa. 
 
Além da parte ter o ônus de depor, também tem o de responder a todas as perguntas formuladas pelo juiz com 
clareza e lealdade. Desta forma, o art. 345 traz que quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder 
ao que lhe for perguntado, ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e elementos de 
prova, poderá declarar, na sentença, que houve recusa de depoimento pessoal = pena de confesso. 
 
Entretanto, se a recusa for feita com motivo justificado não terá a aplicação da pena de confesso (art. 347 – 
exceções) 
 
 
Art. 346: A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos adrede 
preparados; o juiz lhe permitirá, todavia, a consulta a notas breves, desde que objetivem completar 
esclarecimentos. 
 
A testemunha não pode chegar para dar seu testemunho lendo um papel que escreveu. 
E também não poderá se representar por procurador. 
 
 
Art. 347. A parte não é obrigada a depor de f atos: 
I - criminosos ou torpes, que lhe forem imputados; 
II - a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo: sigilo profissional que é garantido 
constitucionalmente. 
 
Parágrafo único: Esta disposição não se aplica às ações de filiação, de desquite e de anulação de casamento. 
 
Objeto do depoimento: fatos controvertidos no processo. Fatos alegados pela parte contrária, como fundamento 
de seu direito. 
 
 
Confissão 
“É a declaração, judicial ou extrajudicial, provocada ou espontânea, em que um dos litigantes, capaz e com animo 
de se obrigar, faz da verdade, integral ou parcial, dos fatos alegados pela parte contrária, com fundamentais da 
ação ou da defesa”. 



 
Esfera judicial: na audiência. 
Esfera extrajudicial: espaço particular. Confessa em um lugar publico perante o público. 
 
A parte admite o fato ainda que não seja decorrente do depoimento pessoal, este é somente um meio de obter a 
confissão. 
 
Em regra, a confissão deve contes: 
- o reconhecimento de um fato alegado pela outra parte 
-a voluntariedade desse reconhecimento 
- um prejuízo para o confitente, em decorrência do reconhecimento 
 
Ninguém será obrigada a confessar um fato, mas todo litigante tem o dever de veracidade e lealdade no 
processo. 
Intimado a depor não  pode se recusar a fazê-lo = quebra do mecanismo de prova = aquele que requerer o 
depoimento ficará exonerado de provar o fato do qual deriva sua pretensão = lei presume verdadeira a versão 
apresentada pelo adversário daquele que tinha o dever de depor = confissão ficta ou presumida. 
 
Requisitos 
- capacidade plena do confitente: os representantes legais de incapazes nunca podem confessar por eles. 
- inexigibilidade de forma especial para a validade do ato jurídico confessado. 
- disponibilidade do direito relacionado com o fato confessado. 
 
Classificação 
Art. 348. Há confissão, quando a parte admite a verdade de um fato, contrário ao seu interesse e favorável ao 
adversário. A confissão é judicial (feita nos autos, tomada por termo) ou extrajudicial (fora do processo, publico). 
 
Art. 349. A confissão judicial pode ser espontânea (iniciativa própria, dirigindo petição com o propósito de 
confessar e em seguida reduzida a termo) ou provocada (resulta de depoimento pessoal requerido pelo 
adversário ou pelo juiz). 
 
Da confissão espontânea, tanto que requerida pela parte, se lavrará o respectivo termo nos autos; a confissão 
provocada constará do depoimento pessoal prestado pela parte. 
 
Parágrafo único. A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte, ou por mandatário com poderes 
especiais. 
 
 
Art. 350. A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes. 
 
Parágrafo único. Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos sobre imóveis alheios, a confissão de um 
cônjuge não valerá sem a do outro. 
 
Art. 351. Não vale como confissão a admissão, em juízo, de fatos relativos a direitos indisponíveis. 
 
Art. 352. A confissão, quando emanar de erro, dolo ou coação, pode ser revogada: 
I - por ação anulatória, se pendente o processo em que foi feita; 
II - por ação rescisória, depois de transitada em julgado a sentença, da qual constituir o único fundamento. 
 
Parágrafo único. Cabe ao confitente o direito de propor a ação, nos casos de que trata este artigo; mas, uma vez 
iniciada, passa aos seus herdeiros. 
 



 
Art. 353. A confissão extrajudicial, feita por escrito à parte ou a quem a represente, tem a mesma eficácia 
probatória da judicial; feita a terceiro, ou contida em testamento, será livremente apreciada pelo juiz. 
 
Parágrafo único. Todavia, quando feita verbalmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. 
 
Art. 354. A confissão é, de regra, indivisível, não podendo a parte, que a quiser invocar como prova, aceitá-la no 
tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável. Cindir-se-á, todavia, quando o confitente lhe 
aduzir fatos novos, suscetíveis de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. 
 
 

23.10.2012 
 
Prova documental 
Não é simplesmente aquela que se coloca em suporte de papel e tem que estar escrito. Pode ser fotografia, um 
croqui, um desenho, fita cassete, ou seja, toda e qualquer coisa que transmita diretamente um registro físico a 
respeito de algum fato. 
 
Prova documental -> documentos escritos, o fato vem registrado através da palavra escrita, um papel ou outro 
material. 
 
Podem ser prova documental pública realizada por alguém que se reveste de fé publica, da presunção de 
veracidade. Ocorre que por vez dependendo da situação a lei exige que a prova documental seja por instrumento 
publico por ex, como o imóvel, ou particular. 
 
Documento é gênero (todos os registros materiais de fatos jurídicos) e Instrumento é espécie (ex: escritura 
pública é um instrumento de contrato de compra e venda de imóveis). 
 
Essa prova tem que ser produzida na fase postulatória, o autor na petição e na contestação o réu. 
 
 
Art. 364. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão 
(documentos judiciais), o tabelião (documentos notórios), ou o funcionário declarar que ocorreram em sua 
presença. 
 
Um documento a princípio presume-se verdadeiro, ou seja, possui uma presunção iuris tantum, pois é possível 
arguir incidentalmente a falsidade desse documental. 
 
 
Art. 365. Fazem a mesma prova que os originais: 
I - as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências, ou de outro liv ro a cargo do 
escrivão, sendo extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas; 
 
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 próprio 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; 
 
VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando juntados aos autos pelos 
órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições 
públicas em geral e por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de 
adulteração antes ou durante o processo de digitalização.  
 
§ 1o Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no inciso VI do caput deste artigo, deverão ser 
preservados pelo seu detentor até o final do prazo para interposição de ação rescisória. 
 
§ 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou outro documento relevante à instrução do 
processo, o juiz poderá determinar o seu depósito em cartório ou secretaria.  
 
 
Art. 366. Quando a lei exigir, como da substância do ato, o instrumento público, nenhuma outra prova, por mais 
especial que seja, pode suprir-lhe a falta. 
 
Diferente do instrumento particular, pois ainda quando a lei exija a prova escrita, o depoimento pessoal, 
confessando o contrato, suprirá a falta do instrumento, qualquer que seja o valor da obrigação. 
 
 
Art. 367. O instrumento público para ser hábil a produzir os efeitos de direito deve ser feito por tabelião ou oficial 
publico competente, mas se for feito por oficial público incompetente, ou sem a observância das formalidades 
legais, sendo subscrito pelas partes, embora perca a força própria dos instrumentos oficiais, tem a mesma eficácia 
probatória do documento particular. 
 
 
Documentos particulares 
Aqueles em que não ocorre interferência de oficial público em sua elaboração. 
Podem assumir as feições de declaração: 
- escrita e assinada pelo declarante 
- escrita por outrem e assinada pelo declarante 
- escrita pela parte, mas não assinada (papéis domésticos e anotações posteriores em documentos assinados) 
- nem escrita nem assinada pela parte (livros comerciais) 
 
 
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, 
presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. 
 
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento 
particular prova a declaração, mas não o 
fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de prov ar o f ato. 
 
 
Prova testemunhal 
É uma prova extremamente difícil de se trabalhar. Com pessoa que conhece o fato porque alguém disse, ou 
alguém que presenciou esse fato. 
Corre muito risco de distorcer a historia. Procure conhecer o que a testemunha sabe antes da audiência para 
saber até que ponto pode saber dela e tudo mais. 
 
 



Art. 405: quem pode ser testemunha? Qualquer pessoa, salvo as incapazes, impedidas ou suspeitas. 
Esses três conceitos não se equipara necessariamente ao código civil. 
 
O cego, mudo pode ser testemunha? Pode, se o grau de dificuldade não o impeça de testemunhar a respeito. 
 
Uma pessoa dentro dessas 3 condições poderei contraditar essa testemunha. 
 
 
Art. 414: se essa testemunha é importante que a ouça, posse requerer que ela seja ouvida como informante. Não 
estará como testemunha que esta comprometida a dizer a verdade, mas serve como informação para o juiz. 
 
Pode haver situação em que haja dois testemunhos diferente, desta forma, posso requerer a acareação da 
testemunha. 
 
Sou obrigada a testemunhar? Se fui chama sou sim. 
 
 
Prova pericial 
 Prova mais cara. Depende de conhecimentos técnicos e nem todo processo vai precisar de uma prova dessa, mas 
quando há necessidade, como precisar de um engenheiro, de um conhecimento contábil e tudo mais. 
Vai ser custeado por quem requereu a prova. 
 
Vistoria: bem imóvel. 
Exame: bem móvel 
Avaliação: busca na pericia a valoração de algum serviço, que é objeto de lide, ou avaliação de um bem. 
 
 
Inspeção judicial 
Feita pelo juiz pessoalmente, ele se desloca e vai até o local do fato para analisar. 
 
Esses meio elencados são exemplificativos e não taxativos 
 
 
Audiência 
É um ato processual complexo, pois envolve uma serie de situações dentro de uma audiência. 
Ato publico como qualquer outro ato processual, desde que não tramitando em segredo de justiça 
 
Obs: ver Art. 444 até art. 447. 
 
Abriu a audiência, tratando de direitos disponíveis, vão tentar a conciliação. Se não tiver acordo a audiência 
segue. 
 
Art. 162, parágrafo 1°: hoje temo que a sentença é o ato pelo qual aplica o 267 e o 269. 
Com a reforma o processo de conhecimento se tornou sincrético. Antes a sentença era considerada ato pelo qual 
o juiz coloca termo ao processo. 
Depois da reforma tem uma nova fase no processo que é o cumprimento da sentença. 
 
 
Art. 267 -> extingui-se o processo sem resolução do mérito. 
Terminativa -> coisa julgada formal. 
 



Quando tenho a terminativa o autor pode renovar a jurisdição e provocar novamente, mas se o autor der causa a 
extinção do processo na hipóteses de 3 vezes, se ele fizer isso pela terceira vez estará perempto. 
 
Art. 269 -> haverá resolução do mérito. 
Definitiva -> coisa julgada material. 
 
 
Requisitos da sentença 
Art. 458:  
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do processo:forçar o julgador ler o processo para pode fazer o 
relatório. 
 
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de ato e de direito: o juiz julga de forma livre, mas terá 
que dizer o que foi que te convenceu para julgar desse jeito. É a materialização do livre convencimento e a 
concretização da garantia constitucional da motivação. Um das coisas importantes é para saber o porque ganhei e  
o porque perdi, importante para que eu posso cumprir a sentença, recorrer. 
 
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem. 
 
Toda sentença tem! 
Precisa também ser clara (seus aspectos. Preciso entender o porque, no que fui condenado) e precisa (dentro 
daqui que eu pedi. Não pode ser ultrapetita...). 
 
 
Tutela antecipada 
Processo se desenvolve na praticas de vários atos processuais chegando até a sentença. Pela tutela antecipada é 
possível que os efeitos da sentença seja antecipada (não estamos dizendo que a sentença é antecipada). A 
sentença continua sendo prolatada no tempo dela, mas seus efeitos pode ser antecipada. 
 
Então preenchidos os requisitos estabelecidos na lei é possível que eu tenha os efeitos antecipados. Desde que a 
parte requeira, desde que tenha prova cabal, verosemelhança, dano irreparável ou de difícil reparação e que 
essadecisão possa ser reversível o juiz poderá conceder a tutela antecipada. 
Se chama tutela antecipada e não sentença antecipada, esta vai ser dada em seu porprio momento. 
 
Ex: a pessoa foi diagosticada eprecisa de uma cirurgia, fpoi pedir proteção ao plano de saúde e este negou a 
proteção. Em um situação igual essa com ação o paciente pode ingressar? Uma declaratória para que seja 
declarado o direito dele de ter acirurgia e o plano arcar. Só que essa intervenção tem que ser de uma forma 
imediata, não tem como aguardar todo o tramite de um processo, e por mais célere que ele possa ser ele tem 
uma dração. Não tem como esperar para fazer a cirurgia. Ingressa com a declaratória e pede pela tutela 
antecipada. 
 
Se o juiz defere a tutela antecipada, ele faz a cirurgia e o processo continua para ver se ele tinha ou não a 
cobertura. Se ele tem a cobertura ok, se não tiver o paciente paga. 
 
So vai conceder a tutela antecipada se for um decisão reversível ao caso, se não o juiz não dá. 
O juiz concede a tutela ainda em um momento embrionário do processo. A sentença não precisa se identificar 
com a tutela, pois não teve o devido processo legal. Ele pode conceder no primeiro momento, mas em um 
segundo momento pode revogar. Pode não conceder no 1° e depois conceder. 
 
Art. 273: O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida 
no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: 



 
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou.  
 
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 
 
§ 1o Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do se convencimento.  
 
§ 2o Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento 
antecipado.  
 
§ 3o A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as normas previstas 
nos arts. 588, 461, §§ 4o e 5o, e 461-A.  
 
§ 4o A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. 
 
§ 5o Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final julgamento – o processo continua 
normal, pois não tem o devido processo legal. 
 
§ 6o A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela 
deles, mostrar-se incontroverso. 
 
§ 7o Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, 
quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo 
ajuizado. 
 
Medidas cautelares: emergenciais e para a sua concessão há necessidade de fomus bonis iues e o perigo da 
demora. Esse tipo de ação não visa o acertamento do direito como no processo de conhecimento, mas serve 
como um acessório. 
O juiz vai reconhecer como um cautelar incidental. 
 
Coisa julgada 
A coisa julgada esta garantida constitucionalmente ao lado do ato jurídico perfeito, direito adquirido. Ter um 
provimento jurisdicional que não esteja sujeito a ser retirado ou revogado. 
 
Coisa julgada é eficácia que torna imutável a sentença, seja definitiva ou terminativa, no qual não cabe mais 
recurso. A coisa julgada material! Pois a formal possibilidade a renovação da jurisdição. 
 
No conceito técnico – seja um acórdão, sentença, voto do relator, do nome individual ao caso concreto. Tem 
eficácia plena sobre aquele que integrarem a relação processual. 
 
Como a identifico? 
2 teorias: 
- três identidades: vamos individualizar as ações, por intermédio dos elementos da ação (partes, causa de pedir e 
pedido). O PJ é inerte, a partir do momento que exerço meu poder de ação, sua função será prestada, mas só a 
faz uma vez. Então como sei se aquela ação já foi julgada? Pelos elementos da ação, e no caso uma ação seria 
idêntica à outra. 
 
- relação jurídica: quando se pretende voltar a uma decisão que já se deu transitada em julgado. 
 
Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais 
sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. 
 



Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem f orça de lei nos limites da lide e das questões 
decididas. 
 
Art. 469. Não fazem coisa julgada: 
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença – a única parte 
da sentença que tramita em julgado é a parte dispositiva. A motivação do juiz não transita em julgado 
 
Il - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; 
 
III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo – ação declaratória acidental, ação 
de alimentos em que o autor é intimado para se quiser promover uma ação incidental. Será necessário ingressas 
com a ação própria por isso, ou seja, a de alimentos. 
 
Art. 470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a parte o requerer (arts. 5o e 325), o 
juiz for competente em razão da matéria e constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide. 
 
Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativo as à mesma lide, salvo: 
I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de f ato ou de direito; caso 
em que poderá a parte pedir a revisão do que f oi estatuído na sentença; 
 
II - nos demais casos prescritos em lei. 
Art. 472. A sentença f az coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando 
terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio 
necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros. 
 
Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a 
preclusão. 
 
Art. 474. Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e 
defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido. 
 
Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo 
tribunal, a sentença:  
 
I – proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de 
direito público; 
 
II – que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 
585 VI).  
 
Exame necessário ou reexame de oficio. Sempre haverá um recurso quando o ente é condenado. Se o ente não 
recorre o juiz de oficio mandará para o tribunal. 
 
Não quis ler o parágrafo 1, 2 e 3. 
 
Coisa soberanamente julgada: quando ultrapassado o prazo de 2 anos inclusive para a propositura da ação 
rescisória. 
É possível retirar essa sentença do mundo jurídico quando afetar valores extremados – foi um prof. Candido 
Dinamarco disse isso. 
Casos em que temos avanços tecnológicos. 
 



Professor gosta da teoria, mas tem muito receio em que tudo acabe entrando na banalização e enfrente a 
segurança jurídica.  
 
Prova 20 testes – matéria do ano todo. 


