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Aula 14 

 

1- Introdução:  
 

No nosso último encontro paramos em saneamento do processo. 
 

2- Audiência de instrução e julgamento: 
 

A partir do artigo 358, se regula a terceira audiência do rito comum, a audiência de 
instrução e julgamento se prolongando até o artigo 368. Ela serve para instruir e até permitir o 
julgamento. Ela apresenta algumas diferenças em relação ao modelo anterior. O juiz recolhia a 
prova pessoalmente e diretamente, chamado de sistema presidencialista, o juiz preside, a parte faz 
a pergunta, o juiz repete, a outra parte responde. O novo código fala que na audiência de instrução 
e julgamento, ao menor na prova testemunhal, a própria parte, representada pelo seu advogado, já 
pode fazer as perguntas diretamente, como se vê no artigo 359, o sistema cross examination. Nesta 
parte, o código anterior falava que o juiz colhia a prova pessoalmente e diretamente. No código 
novo, o artigo 360, IV prevê que: ao juiz cabe tratar com urbanidade as partes, os advogados, os 
membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do 
processo. Por qual motivo não se colocou que o dever é recíproco? Argumenta-se que já estaria 
presente no Estatuto da OAB e na LOMAN. O cross examination poderia ser colocado neste artigo.  

Outra novidade: tínhamos o principio da identidade física do juiz, ou seja, o juiz que 
conclui a audiência de instrução e julgamento fica pessoalmente vinculado a sentenciar, o código 
novo eliminou pelo fato de que permite que exista gravação da audiência. O desembargador 
conseguirá acompanhar melhor o ocorrido na audiência, sendo dispensável a identidade física do 
juiz. O principio da identidade física do juiz desaparece com o Novo CPC. É importante destacar 
que há poucos anos atrás criaram este conceito no Processo Penal.  

É possível perceber que em alguns estados se estejam chamando grupos de 
sentenças, em que os magistrados são indagados acerca do número de sentenças realizadas. Trata-
se de um trabalho extra que é remunerado. O que grava óbice ao grupo de sentença era o principio 
da identidade física do juiz que desaparece. Alguns não gostam do grupo de sentença, sob o 
argumento de que o juiz não é da respectiva Vara. Outras argumentam de que seria positiva a 
existência do grupo de sentença, pois há uma agilidade maior para sentenciar. 

Outra modificação se apresenta no artigo 360, V que deixa claro que o juiz não é 
obrigado a decidir em audiência, mas devem registrar em ata com exatidão todos os 
requerimentos apresentados em audiência. Esses requerimentos devem ser apresentados por 
aqueles que têm capacidade postulatória. Por exemplo, o professor estava fazendo audiência e 
nota-se a ocorrência de brigas de testemunhas no corredor. A testemunha não pode solicitar que 
conste em ata a briga, por não ter capacidade postulatória. Ademais, estaria conduzindo a 
audiência de instrução e julgamento, o juiz não viu o conflito, constando apenas o que ocorreu na 
audiência. Deve ser procurada apenas a segurança local.  
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 Juiz Federal. 
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As provas produzidas devem obedecer preferencialmente uma ordem (artigo 361, 
caput), por exemplo, perito, assistente técnico, depoimento pessoal do autor, do réu e testemunhas 
do autor e do réu. A palavra preferencialmente indica que essa ordem pode ser modificada, é 
válido lembrar o artigo 139, VI, em que o juiz pode alterar os meios de produção de prova. 

A dinâmica da audiência é muito semelhante ao código anterior, estando o juiz 
presidindo, deve-se seguir a ordem e como novidade o cross examination. Como novidade, pode-se 
apontar o artigo 367, em que se permite a gravação da audiência, que pode ser feita 
independentemente de autorização judicial, mas não poderá ser usada com efeitos processuais. 
Quem está documentando é o servidor que digita ou a gravação realizada pelo Judiciário. Pela 
lealdade processual, é importante informar a ocorrência da gravação. O processo espera 
cooperação entre o juiz e as partes, como se vê no artigo 6º, todos devem agir com boa-fé, não 
gravar e passar para testemunha que falará na sequência, deve ser algo transparente. 

 
3- Provas 

 
A teoria geral das provas inicia-se mencionando o artigo 369: as partes podem 

empregar todos os meios legais, bem como moralmente legítimos, ainda que não especificados 
neste código, para provar a verdade dos fatos. Este artigo prevê que no Direito Processual Civil 
podem ser usadas as provas típicas, que são aquelas normatizadas por lei, como a pericial e 
testemunhal, assim como prova atípica, que não é regulamentada, mas por meio moralmente 
legítimo. Ou seja, depende muito da criatividade da parte. Temos previsão no código de inspeção 
judicial, mas, muitas vezes, acontece na esfera federal, que deve ser verificada a miserabilidade do 
autor, para efeitos de recebimento de benefício previdenciário, como o LOAS. Por este motivo, é 
frequente que seja determinada uma inspeção a ser realizada pelo oficial de justiça, que não consta 
como prova em espécie, embora esteja desempenhado com bastante frequência. O código prevê 
apenas a inspeção judicial, do artigo 481 ao artigo 484, a inspeção pelo oficial de justiça é uma 
prova atípica, moralmente legítima. O oficial de justiça, por ser funcionário público, faz com que 
sejam gerados atos com presunção relativa, sendo presumido como verdadeiro. 

Alguns autores abordam a questão da carta psicografada, já foi usado em Tribunal 
do Júri. Mas este tribunal não se revela um bom exemplo, pois quem decide são os jurados, não 
fundamentam a decisão, julgando com base na intima convicção. Não se trata de um caso de 
persuasão racional. É importante ilustrar que já houve a apresentação de carta psicografada no 
Júri, mas não se sabe ao certo se foi levada em conta para a tomada decisão, tendo em vista que 
dispensa fundamentação, não é motivada. No Processo Civil, se aceita qualquer meio moralmente 
legítimo, se você é um juiz e decide aceitar a prova oriunda de carta psicografada, não teria 
problema, dependendo do ponto de vista. 

O artigo 370 prevê que o juiz pode estabelecer provas de ofício, não sendo 
tendencioso ou imparcial. Nas palavras do professor Barbosa Moreira, se o juiz que determina a 
produção de provas é parcial, se ele se omite também estará sendo imparcial, pois beneficiará uma 
das partes. O juiz não sabe a quem a prova vai beneficiar, não sabe o resultado da prova de 
maneira prévia. Abre-se esta possibilidade, já prevista no código anterior e mantida no novo 
diploma legal.  

O sistema de valoração se revela o de persuasão racional do livre convencimento 
motivado. O novo código prevê que o juiz apreciará a prova constante nos autos, 
independentemente do sujeito que tiver promovido e indicará na decisão as razões de formação do 
seu convencimento. Para certos autores, não se trata de livre convencimento, mas convencimento 
motivado. A nomenclatura não mudará a substância do conceito de maneira significativa.  

No artigo 372 nota-se a possibilidade do uso da prova emprestada no Direito 
Processual Civil. Este artigo poderia ser um pouco mais abrangente, pois existiam algumas 



 

 

 
 
 

 

Resumo elaborado pela equipe de monitores. Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a 

reprodução e quaisquer outras formas de compartilhamento. 

 

dúvidas acerca desta temática. A jurisprudência vinha aceitando a prova emprestada, mas sempre 
com a ressalva de que deveria ser o mesmo fato discutido no processo e deveria ter sido 
regularmente produzida, com contraditório. O código novo não fala nada acerca destes pontos, 
apresenta como se a prova emprestada fosse prova documental, ou seja, apresenta-se a prova e o 
juiz submete ao contraditório.  

O artigo 373 prevê a temática do ônus da prova. Pelo código de 1973, o ônus era 
estático, ou seja, quem alega deveria provar. Contudo, como se vê no Código de Defesa do 
Consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova, que pode ser ope judicis, ou seja, por 
decisão do juiz, ou ope lege, automática. O Novo CPC mantém o ônus da prova estático como regra, 
porém, inova em adotar a teoria da carga dinâmica do ônus da prova, valendo até mesmo para 
relação que não é consumerista. Por exemplo, o sujeito vai ao INSS fazer um requerimento para 
receber um benefício previdenciário, traz toda a documentação original, que dá inicio ao processo 
administrativo, que gera uma decisão de indeferimento. O processo  acaba se perdendo e o autor 
possui apenas a cópia do protocolo dos documentos levados, o autor ingressa com a demanda, 
alegando que os documentos estão todos na autarquia, comprovando-se pelo protocolo. A prova 
está em poder do réu, quem tem as melhores condições de apresentar é o réu. Desse modo, o Novo 
CPC adota a teoria da carga dinâmica, que se baseia na ideia de que o ônus não estático, não deve 
ser necessariamente desempenhado por quem alega, mas por quem goza de melhores condições 
de provar, dependendo do caso concreto, como se vê no artigo 373, § 1º. O § 2º prevê que o juiz não 
pode inverter o ônus da prova trazendo para uma das partes um novo ônus que seja impossível ou 
excessivamente de ser cumprido. O código busca, dessa forma, a inversão do ônus da prova antes 
da sentença. Se o juiz faz esta inversão na própria sentença, cria um novo ônus e impede o seu 
exercício. O momento adequado poderia ser na decisão de saneamento, estabelecendo os pontos 
controvertidos, as provas a serem produzidas e pode também ser antes. Quando ele toma decisão 
sobre ônus da prova, comporta até mesmo agravo de instrumento, como se vê no artigo 1.015: a 
decisão sobre ônus da prova pode ser objeto de agravo de instrumento. 

Nos §§ 3º e 4º do artigo 373 nota-se a presença dos negócios processuais para 
inverter o ônus da prova. Na verdade, poderia ser pactuada diretamente pelas partes. Por 
exemplo, em um contrato com um banco, o contratante abre mão da inversão do ônus da prova a 
seu favor. Em quase todos os casos, os juízes vão desconsiderar esta cláusula. Mas parte dos juízes 
pode alegar que deve respeitar a vontade do legislador acerca dos negócios processuais.  

Têm-se algumas disposições sobre teoria geral das provas, não muito diferentes da 
modelo anterior. No artigo 374 nota-se a presença dos fatos que não precisam de prova, que são 
notórios. O artigo 376 prevê que a parte que alegar direito estadual ou municipal, eventualmente, 
terá a incumbência de prova-lo, se o juiz não conhecer e não localizar na internet. 

 
3.1- Provas em espécie: 
 
a) Produção antecipada de provas: 

 
Por fim, acerca da teoria geral, têm-se as provas em espécie. Entre elas chama 

atenção a produção antecipada de provas, que era um processo cautelar autônomo no código de 
1973.  O processo cautelar autônomo foi eliminado, no entanto, se encontram no processo 
principal, a produção antecipada de provas continua agora prevista entre os artigos 381 e 383. 
Algumas mudanças ocorreram, em especial, o aumento da sua amplitude, estando abrangendo as 
antigas cautelares de produção de prova, de justificação e arrolamento. Essa produção não previne 
a competência do órgão jurisdicional, como se vê no § 1º do artigo 381. Se for promover a demanda 
principal, não precisa ser no mesmo órgão jurisdicional. Será requerida no juízo estadual quando 
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não houver na localidade juízo federal instaurado, no artigo 381, § 4º, amparado no artigo 109, 
§3ºda Constituição Federal.  

Outra novidade se revela a previsão de que produzida e homologada a prova, prevê 
o artigo 383 que os autos vão permanecer em cartório durante um mês para a extração de cópias e 
certidões pelos interessados. Depois de passado um mês, os autos são entregues ao requerente. Por 
exemplo, as pessoas entravam na Vara Cível Federal com a cautelar de justificação. Ao invés 
promover uma demanda em face do INSS buscando beneficio previdenciário, alegando que tinha 
união estável e provando, ingressavam antes com a justificação, em que falavam as testemunhas, o 
juiz homologa e o autor levava o processo embora. O autor usava a justificação para embasar o 
requerimento administrativo da pensão, para embasar o próximo processo judicial de beneficio. Já 
poderia fazer direto no processo principal. O novo código diz que essa mecânica que era da 
justificação passa a ser da produção antecipada de provas. 

 
b) Ata notarial: 
 
O artigo 384 fala de uma prova nova no CPC, a ata notarial, que se revela 

interessante. Por exemplo, as redes sociais são marcadas pela ocorrência de confusões. A pessoa 
vai até o tabelião e mostra o print screen, em busca de uma certidão que comprove o que estava na 
imagem projetada pela tela. Nesta certidão será indicado o aplicativo e a afirmação ofensiva, por 
exemplo. A ata notarial afasta a questão da manipulação. No estado do Rio de Janeiro, já vem 
sendo utilizada e os cartórios têm cobrado valores altos por atas notariais. O parágrafo único do 
artigo 384 demonstra que a ata notarial pode contar com a presença de imagens, sons gravados. A 
ata notarial já existe faz muito tempo. Por exemplo, o sujeito se divorciou e não quer mais ter 
casamento, mas estabelece um relacionamento sério com alguém. Em um dado ponto, busca-se o 
casamento e podem declarar perante o tabelião que possuem união estável, não é uma prova 
absoluta, mas o tabelião está notificando o que é alegado pelas partes, na sua frente. Agora está 
expressa pelo código a questão da ata notarial.  

Outras provas não sofreram muitas transformações no novo CPC, como: 
depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa e prova documental. Existe uma 
parte tímida que aborda os documentos eletrônicos entre os artigos 439 e 441.  

 
c) Prova testemunhal 
 
A prova testemunhal sofreu algumas alterações. De acordo com o Código de 1973 

(artigo 401), a prova testemunhal era tarifada, servia apenas para provar 10 salários mínimos, de 
maneira exclusiva. Pelo novo código não se reproduz esta lógica. O Código Civil apresentava 
menção a este tema, no artigo 227, mas o novo Código de Processo Civil revogou tais normas, 
basta consultar o artigo 1.072, II, descobrindo as normas revogadas pelo novo diploma legal. Como 
a prova era tarifada, ou seja, possuía um valor pré-determinado, a prova exclusivamente 
testemunhal não poderia ultrapassar os 10 salários mínimos.  

O professor disse que ficava desconfiado de certas provas testemunhas. Por 
exemplo, a testemunha responde às perguntas e ao perguntar algo que não guarda relação com o 
tema, se ela vira para a parte ou para o advogado, dá impressão de que não houve instrução a 
respeito. Se houve várias testemunhas falando em um mesmo sentido e provas periciais em 
concordância, e se há uma testemunha que destoa, é preciso observar sua conduta com mais 
atenção. O código novo não vê problemas em relação à falta de prova, em certos casos, a prova 
testemunhal tem o mesmo valor das outras, ainda que seja exclusivamente testemunhal.  

Revela-se muito positiva a inclusão do artigo 454, que acerca de determinadas 
pessoas, por consequência do cargo que exercem, elas não precisam ser inquiridas na sede do 
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juízo, mas sim no local em que se encontram. Elas não podem deixar de realizar as tarefas 
funcionais para ir até o juízo. Por exemplo, o Defensor Público Geral, o Procurador Geral do 
município, seria o chefe institucional. O juiz vai até a residência ou ao local de trabalho, ou convida 
a ir ao local do juízo, escolhendo a data e o horário. Não se trata de benefício, mas prestígio 
institucional. 

O artigo adota no artigo 459 o sistema do cross examination. Não é mais usado o 
sistema presidencialista.  

 
d) Prova pericial: 

 
O código trouxe uma proposta acerca desta prova, seria o exame técnico simplificado, 

uma alternativa à prova pericial. Às vezes, a prova pericial pode ser complexa, necessário perito de 
mais de uma área de conhecimento, por exemplo, área médica, especialista em veículo, questões 
ambientais. Em alguns casos, as periciais são complexas, mas necessárias para a obtenção da 
solução mais justa para o caso concreto. Contudo, em certos casos não há necessidade tão grande. 
O código inova trazendo este exame técnico simplificado.  

O professor apresenta uma dada situação: imaginem um dia de audiência, chegam as 
partes. A primeira testemunha chega e o juiz realiza as perguntas clássicas, se a testemunha seria 
parente do réu, por exemplo. Reforça a importância de dizer a verdade no juízo e se indaga se sabe 
algo sobre os fatos. A testemunha alega que não sabe nada sobre os fatos, vem esclarecer questões 
técnicas apenas. Mas testemunha existe para falar sobre os fatos, precisa conhecê-los. Não deve dar 
opiniões pessoais, mas expor os fatos, não pode passar carga valorativa, é o campo ontológico. 
Nesse ponto, o juiz pode alegar que não pode considerar a testemunha, apenas seria uma visão 
técnica e não a exposição de fatos. Poderia pedir a perícia e para acompanhar o perito existir a 
presença do técnico para auxiliá-lo e deveria falar previamente. O juiz pode indeferir a oitiva da 
testemunha.  

No novo código, esta é a situação do exame técnico simplificado, com a mesma dinâmica 
anterior. Dispensa-se a prova pericial. Busca-se que o especialista venha na audiência de instrução 
e julgamento e seja inquirido. Este quadro vai gerar certos questionamentos, quando auxilia o 
perito, recebe uma remuneração, o assistente técnico é parcial, não se pode alegar impedimento e 
suspeição, pois recebe dinheiro do cliente. Neste exame técnico, pode ser posta em dúvida a 
imparcialidade do profissional, se ele for remunerado. Ademais, não possui dinheiro para pagar a 
arrola como testemunha. Se for um especialista do juízo, não há problema. É um meio de prova 
previsto no artigo 464, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil. 

 
e) Inspeção judicial: 

 
Presente dos artigos 481 a 484 do novo CPC. O juiz vai ao local para analisar o dano 

ambiental, por exemplo. Em regra, a prova é produzida no próprio juízo, mas o juiz pode ir ao 
local em caráter excepcional. A inspeção pode ser feita pelo oficial de justiça, mas seria um caso 
atípico, pois não está normatizado no capítulo de provas em espécie do novo diploma legal.  

 
É importante lembrar o artigo 1.047 que versa sobre a aplicação da lei processual no 

tempo. De acordo com o artigo 14, a lei processual tem aplicação imediata; respeitados os atos já 
praticados sobre a vigência do código anterior, seria o isolamento dos atos processuais. Acerca da 
prova, há o artigo 1.047, a ideia seria de que prova requerida ou deferida sob a vigência do Código 
de 1973, é produzida de acordo com o antigo diploma legal. A etapa provatória segue os trâmites 
anteriores. Não se aplica a teoria dos atos processuais, mas das fases processuais. Se foi requerida 
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ou deferida sob a vigência do novo código, a produção se dará de acordo com as disposições do 
novo CPC. 

 
 
 


