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15. PROVA DOCUMENTAL  

 

15.1 Conceito  

- O que é o documento?  

- Físico ou eletrônico, deve ser o documento?  

- Qual a validade dos documentos digitalizados?  

 

15.2 Documento particulares e públicos 

 

 
- Qual a diferença?  

- Documento público, goza de presunção absoluta de verdade?  

 

15.3 Documento ad probationem e ad solemnitatem 

- Ad probationem: norma exige dada forma como meio e prova, como fixa o art. 406 do CPC/15;  

- Ad solemnitatem: norma exige dada forma sob pena de nulidade, como é o caso do art. 108 do 

CC/02;  

 

15.4 Autenticidade do documento  

- Quem é o autor de dado documento?  

- CPC/15, art. 410: Considera-se autor do documento particular: I - aquele que o fez e o 

assinou; I - aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado; III - aquele que, mandando 

compô-lo, não o firmou porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar, como 

livros empresariais e assentos domésticos. 

- O que significa autenticidade?  

- Quando o documento se reputa autentico?  

 

15.5 Valor probante  

- Qual é o valor de prova de um documento público?  

- Se no documento houver uma declaração de um particular, esta declaração se presume 

verdadeira?  

Classificação 

Públicos 

Escritura pública 

(CC/02, art. 215)

Certidão emitida por oficial 
público (CC/02, art. 217)

Ata Notarial 

(CPC/15, art.384)
Privados 
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15.6 Original, reproduções e cópias 

- CPC/15, art. 422: Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a 

fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas 

representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele 

contra quem foi produzida. 

- Cópia tem o mesmo valor do documento original?  

- Havendo dúvida conquanto à cópia, pode-se apresentar o original?  

 

15.7 Cartas, registros domésticos e livros empresariais 

- Conteúdo da carta ou do registro doméstico faz prova contra seu autor?  

- E caso não haja assinatura no documento, ainda assim terá valor?  

- Os livros empresariais fazem prova contra seus autores, também?  

 

15.8 Produção da prova documental  

- Repartições públicas devem colaborar com o Poder Judiciário?  

- Lei nº 11.977/09, dispõe no art. 37: Os serviços de registros públicos de que trata a Lei no 

6.015, de 31 de dezembro de 1973, observados os prazos e condições previstas em regulamento, 

instituirão sistema de registro eletrônico.  

- Bem ainda, o art. 41: A partir da implementação do sistema de registro eletrônico de que trata 

o art. 37, os serviços de registros públicos disponibilizarão ao Poder Judiciário e ao Poder 

Executivo federal, por meio eletrônico e sem ônus, o acesso às informações constantes de seus 

bancos de dados, conforme regulamento. 

- Sigilo fiscal, financeiro, bancário e empresarial, estão protegidos?  

- Quando se tratar da parte, a prova documental deve ser produzida quando?  

- Depois desse momento, outros documentos podem ser juntados?  

- Uma vez juntado o documento, deve-se ouvir a outra parte?  

 

15.9 Arguição de falsidade 

- Pode ser incidental ou como questão principal  
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