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RESUMO 

A presente dissertação de mestrado visa estudar a prova na tutela inibitória. 

Para tanto, são abordados os contornos e característica da tutela inibitória, partindo-

se do desenvolvimento pelo qual passou o conceito de ação e jurisdição, destacando, 

nesse contexto, a função da tutela preventiva. Examinam-se alguns dos valores e 

critérios trazidos pela doutrina para que se tenha efetividade processual, indicando a 

importância do Estado, da jurisdição e do processo. Ademais, procura-se delinear as 

novas tendências da responsabilidade civil, nas quais há novos contornos para o 

enquadramento da função e conceituação do ilícito e a compreensão sobre o papel 

da culpa e do dano para atuação da tutela inibitória. Após, pretende-se indicar as 

características gerais do instituto da prova no processo, destacando o modo como é 

disciplinada no Código de Processo Civil. Em especial, é destacada a importância do 

respeito do contraditório, eficiência e justificação das decisões judiciais na atividade 

probatória. Por fim, procura-se analisar a forma como a prova é desenvolvida na tutela 

inibitória, destacando o modo como institutos como ônus da prova, prova indireta, 

máximas experiência, valoração da prova e raciocínio probatório são compreendidos 

na tutela inibitória.  

Palavras-chave: Tutela jurisdicional. Tutela inibitória. Prova. Contraditório. Valoração 

da prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The aim of this dissertation is to study the evidence in prohibitory injunction. 

The starting point is the study of the feauture and outline of prohibitory injunctions, 

basing its study on the development of the concept of action and jurisdiction, 

emphasising, in this connection, the role of precautionary judicial protection. In this 

dissertation some of the criteria and values brought by the doctrine are examined in 

order to have procedural effectiveness, pointing out the importance and the role of the 

state, justice and the procedure. Furthermore, the aim is to indicate the new trends of 

civil responsability where there is new outlines to the legal environment of the role and 

concept of unlawful action and the knowledge about role of fault and damage in the 

prohibitory injunctions. Afterwards, any general features of the evidence can be 

verified, pointing out how it has ruled by the Code of Civil Procedure. Notably, the 

importance of adversarial principle, efficiency and justification of judicial decisions in 

the evidence activity. Lastly, the aim is research the way the evidence it is conceived 

in prohibitory injunctions, emphasising how some legal institutes like burden of proof, 

circumstantial evidence, maxims (or rules) of experience, valuation of evidentiary 

elements, evidentiary reasoning are understood in the prohibitory injunctions.  

Key words: Judicial protection. Prohibitory injunctions. Evidence. Adversarial principle. 

Valuation of evidentiary elements.  
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento do direito processual civil revelou a importância de 

técnicas que possam fazer do processo um instrumento mais efetivo para o exercício 

da atividade jurisdicional. O processo não está imune às transformações operadas no 

direito material, de modo que, para cumprir sua função de servir de efetivo instrumento 

para o exercício da jurisdição, deve se adaptar às características, circunstâncias e 

situações que emergem das constantes alterações da ordem jurídica. 

Todavia, a adaptação processual à realidade do direito material não é 

conduzida sem um rumo e regras que a direcionem para um sentido. No Estado de 

Direito, as regras e o rumo estão na Constituição Federal. Como o direito processual 

civil deve ser pensado a partir da Constituição Federal, somente é possível estudar as 

adaptações do processo ao direito material quando se utiliza como base as diretrizes 

constitucionais.  

Portanto, ainda que se possa buscar auxílio em outros ramos da ciência, como 

a filosofia, psicologia, sociologia etc., o estudo do processo e sua relação com a 

efetividade da tutela jurisdicional devem se voltar para a Constituição Federal, 

encontrando nela as bases para compreensão e enfrentamento das questões 

atinentes às técnicas processuais para a efetiva tutela do direito material. 

O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, estabelece que “nenhuma lei 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, a 

própria Constituição, além de estabelecer direitos como invioláveis, determina que a 

lei não poderá excluir da apreciação do Judiciário a ameaça a eles, de sorte que é 

possível afirmar que o acesso ao órgão judiciário (direito de ação) pode ser exercido 

antes de ocorrer a lesão ao direito, garantindo-se, assim, um provimento jurisdicional 

adequado para evitar a concretização da sua ameaça.  

Quando se discute efetividade da tutela jurisdicional, deve-se compreender 

que a Constituição dimensiona tal efetividade também contra a ameaça ao direito. 

Assim, o processo, como instrumento da jurisdição, deve prever técnicas que 

permitam o exercício preventivo da tutela jurisdicional, dando-lhe condições para 

afastar a probabilidade da ilicitude.  
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A tutela inibitória contra o ilícito está inserida nesse contexto, atuando para 

que o ilícito futuro, que se apresenta provável de acontecer diante da situação de 

ameaça, não seja consumado. 

Como a tutela jurisdicional também será exercida para imunizar a situação de 

ameaça ao direito, evitando a ilicitude futura, os institutos processuais devem ser 

compreendidos a partir dessa característica.  

Todavia, há dificuldades na análise e confrontação dos institutos processuais 

a partir da perspectivada da tutela preventiva, sobretudo quando encarada sob o 

enfoque da prevenção contra o ilícito. Dentre os institutos que enfrentam tal 

dificuldade, destaca-se a prova.  

A cognição judicial exercida na tutela inibitória levará em consideração 

características próprias do direito material, como a questão do conceito do ilícito e os 

elementos que lhe constituem, de modo que a atividade probatória terá que se 

debruçar sobre essas características, indicando como os fatos a elas relacionados 

deverão ser demonstrados e valorados para a conclusão acerca da concessão (ou 

não) da tutela inibitória. 

A legislação processual civil nada dispõe sobre a prova na tutela inibitória, de 

modo que o estudo das regras gerais que regem o direito probatório é necessário, 

identificando, a partir dele, o modo específico como a prova se desenvolverá nessa 

espécie de tutela jurisdicional.  

O direito probatório apresenta características próprias na tutela preventiva 

contra o ilícito, já que abarcará situações que apontam para a probabilidade de um 

fato futuro. O desenvolvimento da atividade instrutória não terá como norte a simples 

extração, por meio das provas, de informações para identificar se um fato que já 

ocorreu é verídico ou não, mas se essas informações têm o condão de indicar que um 

fato poderá ocorrer.  

Deve-se identificar em que termos e por quais critérios o raciocínio probatório 

a ser desenvolvido pelo órgão judicial irá se pautar para, a partir da prova da ameaça, 

concluir sobre a probabilidade do ilícito. 
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Apesar disso, o direito probatório, na tutela preventiva contra o ilícito, não está 

preso ao futuro, como se a ilicitude futura tivesse que ser provada a todo custo. Na 

tutela inibitória, o fenômeno probatório é dimensionado em relação à ameaça 

presente, que consubstancia o justo receio de que a lesão ao direito (conduta ilícita) 

seja consumada no futuro.  

Assim, o fenômeno probatório na tutela inibitória é complexo, já que abarcará 

a situação de ameaça, que é consubstanciada por atos que se desenvolvem no 

presente, e a probabilidade do ilícito futuro. O estudo da prova buscará identificar a 

forma com as duas situações se relacionam, considerando, para tanto, aspectos 

próprios do direito material, que identificam a necessidade de proteção do direito antes 

de sua lesão.  

Para alcançar essa finalidade, faz-se necessário compreender como o próprio 

direito probatório se apresenta atualmente, sobretudo quando se analisa a prova como 

direito fundamental, cujo exercício está inserido dentro da dinâmica processual 

pautada pelo contraditório. 

Ademais, compreender como institutos como o ônus da prova, prova indireta, 

e valoração da prova são concebidos na tutela inibitória é tarefa de suma importância, 

já que propiciará ao órgão judicial e às partes o conhecimento necessário para dar 

efetividade prática à tutela preventiva contra o ilícito, bem como a possibilidade de 

identificarem o âmbito em que estará inserido garantias imprescindíveis para a função 

jurisdicional preventiva: contraditório e justificação das decisões judiciais.  

O presente trabalho pretende analisar os aspectos probatórios da tutela 

inibitória, indicando as características que a prova assume quando utilizada nessa 

espécie de tutela. Para tanto, buscar-se-á identificar as bases que a Constituição traça 

para a tutela preventiva contra o ilícito e, também, para o regular exercício da atividade 

probatória, relacionando-as para a construção de um estudo que possa prevê-las 

dentro de um conjunto coerente, que identifique o modo como a prova e a tutela 

inibitória se relacionam.  
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1 TUTELA CONTRA O ILÍCITO 

1.1 Fundamentos da tutela contra o ilícito 

 Noções históricas e base teórica 

Por muito tempo verificou-se na tutela ressarcitória a única forma de tutela 

contra o ilícito. No direito romano, o chamado delito privado1 era a ofensa feita à 

pessoa ou aos bens do indivíduo. O Estado não tomava atitudes para punir aquele 

que praticava o delito privado, mas assegurava à vítima o direito de buscar a 

condenação do ofensor ao pagamento de determinada quantia, como pena (poena 

priuata). 2 

No direito liberal clássico, o bem jurídico que constituía objeto do litígio era 

visto como uma coisa dotada de valor de troca, de sorte que a lesão ao bem era 

passível de quantificação em pecúnia. Assim, entendia-se que os direitos podiam ser 

adequadamente tutelados por meio do ressarcimento em dinheiro.3 

Percebe-se, assim, que a estrutura do liberalismo do século XIX levou a um 

tratamento uniforme dos bens jurídicos, identificando a tutela pelo equivalente como 

a adequada para protegê-los. Na referida estrutura, os bens eram equivalentes, de 

modo que não comportavam um tratamento diversificado. Portanto, a transformação 

do bem em dinheiro está de acordo com a lógica do sistema, sendo que a tutela pelo 

equivalente em dinheiro bastava para tutelar adequadamente os direitos, 

representando a ideologia então dominante. 

A tutela ressarcitória pelo equivalente não leva em consideração as condições 

específicas dos bens, ou seja, não diferencia a espécie de tutela de acordo com 

necessidades particulares dos interesses jurídicos envolvidos na causa. Na medida 

em que pretendia apenas conservar em funcionamento o mercado, conforme 

 

1 Os jurisconsultos romanos classificavam os atos ilícitos em duas categorias: i) delitos públicos; e b) 
delitos romanos. 

2 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, V. II, 2001, p. 223. 

3 SALVI, Cesare, Legittità e “razionalitá” dell’art. 844 Codice Civile, Giurisprudenza Italiana, 1975, p. 
591. 
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compreendido no contexto do liberalismo econômico, ignorava características e 

necessidades diversificadas, limitando-se a exprimir a equivalência das mercadorias.4 

Como reflexo do direito liberal vigente à época, tem-se o art. 1.142 do Código 

Napoleão, segundo o qual toda obrigação de fazer e não-fazer resolvia-se em perdas 

e danos em caso de inadimplemento do devedor. Trata-se de visão que se coaduna 

com os princípios de liberdade e de defesa da personalidade, próprios do 

jusnaturalismo e do racionalismo iluminista.5 

Como as pessoas e os bens não podiam ser tratadas de forma diferenciada, 

já que a igualdade formal era considerada imprescindível para a manutenção da 

liberdade e bom funcionamento do mercado, não havia espaço para a construção 

teórica da tutela preventiva -, e, muito menos, para a tutela contra o ato contrário ao 

direito -, que passa a adquirir importância apenas quando o Estado adquire o dever 

de tutelar de maneira diferenciada determinadas situações.6 

Com o surgimento da sociedade de massa e a presença de um Estado 

intervencionista, novos direitos surgiram7. Referidos direitos, dentre os quais os 

direitos transindividuais, nem sempre possuem repercussão pecuniária. Ou seja, a 

reparação pelo equivalente em dinheiro não se mostra eficiente para tutelar 

adequadamente os bens jurídicos como, por exemplo, o direito ao meio ambiente. 

Danos ao meio ambiente são muitas vezes irreversíveis, não podendo ser reparados 

por meio de dinheiro. 

O surgimento desses direitos repercutiu no âmbito do processo civil, que, 

principalmente nas últimas décadas, enfrenta uma crise de efetividade8. Diante da 

crise de efetividade, os novos direitos demandam, para sua adequada atuação e 

proteção, uma nova visão sobre o próprio direito processual. 

 

4 MAZZAMUTO, Salvatore. L’attuazione degli obblighi di fare, Napoli: Jovene, 1978, p. 37. 

5 MAZZAMUTO, Salvatore. Op. cit. p. 36 

6 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito – inibitória e de remoção. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 18. 

7 RAPISARDA, Cristina. Profili della tutela civile inibitória. Padova: Cedam, 1987, p. 75. 

8 LOPES, José Reinaldo de Lima. Direitos Sociais – teoria e prática. São Paulo: Metódo, 2006, pp. 123 
e ss. 
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Para o adequado enfrentamento da crise de efetividade do processo, mostra-

se necessário entender o seu papel em relação ao direito material. No presente 

trabalho, parte-se da premissa de que o direito material não é suficiente, por si só, 

para criar direitos e obrigações aptos a suceder fatos relevantes (teoria dualista do 

ordenamento jurídico, ou declarativa). O processo possui a função de ser o caminho 

para que o direito material tenha tal aptidão, atuando efetivamente na realidade (teoria 

unitária, ou constitutiva).9 

Opta-se por uma abordagem metodológica para o estudo do processo que 

tenha como norte a situação jurídica material. A metodologia do estudo busca 

estabelecer uma ponte entre o direito processual e o material, de modo que é a partir 

deste que o processo deve ser compreendido e estruturado. 

Ao enfoque metodológico acima pode dar-se o nome de instrumentalismo, 

que é objeto de reflexão por parte de José Joaquim Calmon de Passos: 

“(...) separar o direito, enquanto pensado, do processo comunicativo 
que o estrutura como linguagem, possibilitando sua concreção como 
ato decisório, será dissociar-se o que é indissociável. Em resumo, não 
há um direito independente do processo de sua enunciação, o que 
equivale a dizer-se que o direito pensado e o processo do seu enunciar 
fazem um. Falar-se, pois, em instrumentalidade do processo é 
incorrer-se, mesmo que inconsciente e involuntariamente, em um 
equívoco de graves consequências, porque indutor do falso 
entendimento de que é possível dissociar-se o ser do direito de dizer 
sobre o direito, o ser do direito do processo de sua produção, o direito 
material do direito processual. Uma e outra coisa fazem um.”10 

Concorda-se com Calmon de Passos, pois o direito se produz 

processualmente, sendo o processo indispensável para a atuação das regras de 

direito material. As regras processuais devem ser compreendidas e aplicadas de 

acordo com sua função, que é a de trazer efetividade ao direito material. Todavia, 

entende-se que tal constatação não afasta a ideia de instrumentalidade do processo; 

ao contrário, reforça-a.  

 

9 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 223. 

10 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Instrumentalidade do processo e devido processo legal. Revista 
de Processo, São Paulo: RT, 2001, n. 102, p. 64. 
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A ausência de proteção adequada aos direitos retira do direito estatal sua 

legitimidade11, já que não consegue ser imposto. Eros Roberto Grau condiciona a 

legitimidade do direito posto ao seu pleno desenvolvimento, conforme explicitado no 

seguinte trecho: 

“(...) legítimo, assim – direi de outro modo -, é o direito posto que 
permite o pleno desenvolvimento das forças materiais produtivas. Os 
padrões culturais e as aspirações que estão em jogo, caracterizantes 
ou não caracterizantes da legitimidade de um direito, são os que 
afirmam ou negam o estado de coexistência dos vários modos de 
produção que coexistem na sociedade ao qual é aplicado”.12 

Assim, é possível afirmar que o Estado possui uma responsabilidade que vai 

além de definir o direito, pois deve assegurar, paralelamente, mecanismos de tutela 

que sejam idôneos para protegê-lo, considerando, para tanto, suas necessidades e 

características específicas. Somente com os mecanismos adequados, o direito posto 

pode ser legítimo. 

A necessidade de o direito prever mecanismos capazes de prover aos direitos 

reconhecidos a adequada tutela é um aspecto da instrumentalidade do processo, 

como bem salientado por Cândido Rangel Dinamarco: 

“(...) é indispensável que o sistema esteja preparado para produzir 
decisões capazes de propiciar a tutela mais ampla possível aos 
direitos reconhecidos (e, aqui, é inevitável a superposição do discurso 
acerca da utilidade e efetividade das decisões, ao da abertura da via 
de acesso). Onde for possível produzir precisamente a mesma 
situação que existiria se a lei não fosse descumprida, que sejam 
proferidas decisões nesse sentido e não outras meramente 
paliativas”.13 

Portanto, quando o Estado define direitos que não comportam, para sua 

adequada proteção, a tutela ressarcitória, deve prever outros mecanismos de 

proteção, que tragam como resultado benefícios condizentes com as características 

do interesse protegido pelo direito material. Por exemplo, como as lesões ao meio 

ambiente, muitas vezes, são irreparáveis, a reparação pelo equivalente em dinheiro 

 

11 AHENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, 
p. 30. 

12 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 62. 

13 DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit. p. 298. 
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se torna inadequada, devendo o ordenamento jurídico definir técnicas que atuem 

antes da realização do ilícito e do dano, ou seja, técnicas que autem preventivamente. 

Pelo exposto, conclui-se que a tutela ressarcitória se mostra inadequada para 

assegurar sozinha a tutela dos direito de conteúdo e função não patrimonial. Por sua 

vez, no caso de atividades ilícitas que não produzam dano patrimonial, como acontece 

com os direitos de personalidade, o recurso à adequada técnica de proteção passa 

ao largo da tutela ressarcitória. O ressarcimento do dano assume função de sanção, 

verdadeira pena a ser aplicada ao sujeito que a praticou, não possuindo aptidão para 

assegurar ao titular do direito material efetiva proteção. 

Com a constatação de que a tutela ressarcitória não é adequada para proteger 

os novos direitos que surgiram14, eis que não podem ser reparados por pecúnia, 

apresenta-se a necessidade de se pensar em técnicas que viabilizem a tutela antes 

da consumação do dano. Impende reconhecer a necessidade de uma tutela que atue 

preventivamente, e que, portanto, vislumbre técnicas que atuem contra a conduta 

ilícita, pura e simplesmente. Esta proteção deverá ser realizada, prioritariamente, pela 

tutela inibitória, que buscará evitar a ocorrência do ilícito, impedindo que seja 

praticado. 

A Constituição Federal de 1988 tem em seu bojo uma série de garantias e 

direitos que não podem ser imediatamente expressados em termos pecuniários. 

Portanto, quando são lesados, a tentativa de restabelecimento patrimonial da lesão 

pela tutela ressarcitória não se mostra a mais adequado para tutelá-los. Como não 

possuem expressão patrimonial, o mero restabelecimento pecuniário do direito após 

a lesão é insuficiente para lhes garantir a integridade, tal como prevista pela ordem 

constitucional. Entende-se, assim, que a tutela jurisdicional deve atuar antes da 

violação ao direito.  

Todavia, a ampliação de direitos de garantias fundamentais, cuja adequada 

proteção não pode se restringir à tutela ressarcitória, não significa que outros direitos, 

que admitam, de alguma forma, expressão monetária, não possam ser objeto de tutela 

preventiva. Nesse ponto, vale reproduzir o ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno: 

 

14RAPISARDA, Cristina. Profili dela tutela civile inibitória. Padova: Cedam, 1987, p. 80. 
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“Mesmo outros direitos que admitam, de alguma forma, expressão 
monetária e que, por isso mesmo, aceitariam a ‘tutela jurisdicional 
repressiva’ também justificam a prestação da ‘tutela jurisdicional 
preventiva’ porque a isso não pode furtar o aplicador da lei processual 
civil, em função do que irradia o modelo constitucional do direito 
processual civil, em específico inciso XXXV do art. 5º da Constituição 
Federal: toda a estrutura do direito processual civil deve ser (re) 
construída a partir da noção de ameaça a direito e não só, como 
tradicionalmente se deu, a partir da compensação da lesão. Uma 
forma de tutela jurisdicional já não pode sobrepor à outra, excluindo-
a.”15 

Dessa maneira, pode-se identificar que o ponto nevrálgico para o 

desenvolvimento da tutela preventiva, com destaque para a tutela inibitória contra a 

probabilidade do ilícito, não é somente a estrutura e as características dos novos 

direitos que surgiram, mas também a escolha do constituinte de estabelecer que o 

Poder Judiciário deverá agir contra a ameaça ao direito, independentemente das 

particularidades do direito material discutido. A estrutura dos novos direitos abriu 

espaço para o desenvolvimento de uma forma de tutela que atue antes da lesão ao 

direito, sem, no entanto, se resumir àqueles cuja tutela ressarcitória não é a adequada, 

podendo, no contexto constitucional atual (artigo 5º, inciso XXXV da Constituição 

Federal), ser aplicada para defesa de direitos que possam ser reparados pelo seu 

equivalente pecuniário.  

Por sua vez, o desenvolvimento de um espaço teórico para a presença da 

tutela inibitória passa, necessariamente, por uma visão da jurisdição e do direito de 

ação condizente com os tempos atuais, como se infere das considerações abaixo. 

 Jurisdição e direito de ação e sua relação com a tutela inibitória 

Para melhor contextualização da tutela inibitória, impõe-se compreender, 

brevemente, a influência que sobre ela exerceu a elaboração teórica do conceito de 

jurisdição e do direito de ação. 

O Estado liberal racionalista confere especial destaque ao legislativo, 

conferindo-lhe a atribuição absoluta de ditar todas as regras do convívio em 

sociedade, de sorte que ao judiciário era atribuído a função de aplicador das referidas 

 

15 SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. São Paulo: 
Saraiva, 9ª ed., 2018, v. 1, p. 372. 
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regras, sem sequer ser necessária sua interpretação. Sem prejuízo de sua 

significativa importância, o princípio da legalidade serviu de base para o Estado Liberal 

e para as restrições ao papel do Estado e do juiz, mostrando-se como a “(...) forma, 

encontrada pela burguesia, de substituir o regime deposto. Nesse sentido se pode 

dizer que na Europa continental o absolutismo do rei foi substituído pelo absolutismo 

da Assembleia Parlamentar”.16 

Entende-se que essas razões históricas, ainda que resumidamente expostas, 

são a base para a redução do papel do Judiciário, permitindo a aproximação da função 

jurisdicional e o próprio direito das ciências exatas, eis que pressupõe que a lei estava 

formada com tamanha clareza e precisão que não comportaria interpretação. Desse 

modo, erigiu-se “(...) um sistema legal liberal que, ao permitir a auto-regulamentação 

da sociedade, proibia o juiz de emitir ordens às partes. Ou seja, se idealizou um juiz 

neutro, equidistante dos jurisdicionados e um impiedoso descobridor da verdade”.17 

No liberalismo, diante da necessidade de frear os interesses do regime que 

lhe antecedeu (absolutismo), erigiu-se o princípio da legalidade com contornos quase 

absolutos. Esse princípio elevou a lei a um ato supremo, cujo objetivo era eliminar as 

tradições jurídicas do absolutismo e do antigo regime. 

Assim, o princípio da legalidade definiu os contornos para identificação do 

próprio direito, que com a norma jurídica se confundia, não dependendo de 

correspondência com a justiça, mas apenas tendo que ser produzida por uma 

autoridade com competência para tanto. O direito possuía critérios de validade apenas 

formais. Nesse diapasão, o princípio da legalidade se apresenta como diretriz de 

reconhecimento das normas vigentes, o que condiciona a existência de validez de 

uma norma às formas de sua produção. A dimensão de juridicidade das normas 

 

16 MARINONI, Luiz Guilherme. A Jurisdição no Estado Contemporâneo: homenagem ao Professor Egas 
Dirceu Moniz de Aragão – estudos de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, 
p. 14.  

17 PEREIRA FILHO, Benedito Cerezzo. O Poder do Juiz: ontem e hoje. In: AJURIS – Revista da 
Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006, nº 104, p. 23.  
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estava desligada da sua justiça intrínseca, importando apenas se foi editada por 

autoridade competente e de acordo com um procedimento regular.18 

A jurisdição também se encontrava comprometida com os valores do Estado 

liberal, tendo a sua função voltada a concretizar os valores da liberdade individual, o 

que se daria mediante a não interferência do Estado nas relações privadas e do 

princípio da separação dos poderes, segundo o qual o judiciário e o executivo estariam 

subordinados à lei, considerada em seu aspecto formal. 

Como a liberdade era garantida na medida em que o Estado não interferia nas 

relações privadas, a jurisdição somente atuava para viabilizar a reparação do dano, 

pois, nessa época, não se admitia que o juiz atuasse antes da violação do 

ordenamento jurídico. Qualquer ingerência do juiz, sem que houvesse sido violada 

uma lei, seria vista como um atentado à liberdade individual.19 

O conceito de jurisdição delineado pelo liberalismo foi um obstáculo para a 

identificação da necessidade da tutela preventiva, ficando restrita à reparação do 

direito violado. Se o direito podia ser convertido em pecúnia, a jurisdição não se 

preocupava em tutelar, preventivamente, a integralidade do direito material. A função 

da jurisdição atuava quando os direitos subjetivos privados eram violados, e não 

quando estavam ameaçados. 

O papel da jurisdição de apenas dizer o direito (juiz como a boca da lei) levou 

Giuseppe Chiovenda a asseverar que o “[...] o dever dos juízes é afirmar e atuar a 

vontade da lei, tornando-a existente como vontade concreta, com base nos fatos que 

julguem existentes.”20 

Portanto, Chiovenda apresenta-se como adepto da doutrina que, inspirada 

pelo iluminismo e a Revolução Francesa, separava radicalmente as funções do 

 

18 FERRAJOLI, Luigi. Derechos fundamentales. Los fundamentos de los derechos fundamentales. 
Madrid: Trotta, p. 52. 

19 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2ª ed., 
2007, p. 31. 

20 “[...] deber de los jueces es afirmar y actuar la voluntad de la ley que consideren existente como 
voluntad concreta, dados os hechos que ellos estimen existentes”. CHIOVENDA, Giuseppe. Principios 
del Derecho Procesal Civil. Madrid: Editorial Reus, 1922, p.82. 
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legislador e do juiz, relegando a esse a atribuição de fazer atuar a lei como uma 

revelação de sua vontade, aplicando-a, tão somente. 

Segundo Chiovenda, jurisdição é definida nos seguintes termos: 

“[...] função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade 
concreta da lei por meio da substituição, pela atividade dos órgão 
públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já 
no afirmar a existência da vontade concreta da lei, já no torná-la, 
praticamente efetiva [sendo que, em outros termos], o juiz age atuando 
a lei; a administração age em conformidade com a lei; o juiz considera 
a lei em si mesma; o administrador considera-a como norma de sua 
própria conduta. E ainda, a administração é uma atividade primário ou 
originária; a jurisdição é uma atividade secundária ou coordenada.”21 

Para Chiovenda, a jurisdição é atuação da vontade da lei, de modo que não 

vislumbrou que o juiz cria a norma individual ao aplicá-la no caso concreto, como 

fizeram Carnelutti e outros adeptos da teoria unitária do ordenamento jurídico. Urge 

destacar que também para Kelsen o juiz, além de aplicar a lei, cria a norma 

individual.22 

Como adiantado, Carnelutti atribuiu à jurisdição a função de justa composição 

da lide, que se caracterizaria como conflito de interesses qualificado pela pretensão 

de um e pela resistência de outro interessado. Na justa composição, segundo 

Carnelutti, estabelecia-se a norma de direito material que disciplina o caso, dando 

razão a uma das partes.23 

Conquanto tenha atribuído à jurisdição a função de tornar concreta a norma 

abstrata, percebe-se que Carnelutti compreendia que apenas o conflito de interesse, 

qualificado pela presença de uma pretensão resistida justificava a jurisdição, 

conferindo-lhe, assim, noção de apego à litigiosidade. A necessidade da presença de 

uma pretensão resistida, parece afastar o conceito de jurisdição talhado por Carnelutti 

da tutela preventiva, pois exige a violação do direito para sua atuação. 

 

21 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva. 2ª ed., V. 1, 
1965, p. 11-12. 

22 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes. 2ª ed., 1987, pp. 254 – 259. 

23 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Diritto Processuale Civile. Padova: Cedam, 1936, v. 1, p. 40. 
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Pode-se, em síntese, indicar que a distinção entre a formulação de Chiovenda 

e Carnelutti relaciona-se ao fato de que, na primeira, a jurisdição declara a lei, mas 

não produz uma nova regra, enquanto que para o segundo, a jurisdição, apesar de 

não deixar de declarar a lei, cria uma norma individual que passa a integrar o 

ordenamento jurídico. 

Assim, esses entendimentos estão de acordo com a concepção de direito 

atribuída pelo Estado Liberal, que não mais se coaduna com as características do 

Estado Constitucional, no qual deixa de prevalecer, de forma absoluta, o princípio da 

supremacia da lei, que não é mais vista como um produto acabado e perfeito, mas 

que deve ser conformado com as garantias e direitos fundamentais.  

Por sua vez, o conceito de ação, arraigado na ciência jurídica do século XIX, 

que reproduzia, em parte, os ditames consubstanciados no Estado liberal, também 

desfavorece a tutela preventiva, sobretudo porque o requisito da violação do direito se 

encontra na estrutura do conceito. 

Segundo Friedrich Carl von Savigny, a ação nascia da violação do direito, 

razão pela qual sustentou que “[...] a relação que resulta da violação, significa em 

outras palavras, o direito conferido a parte lesionada, que se chama direito de ação 

ou ação”.24 

Como bem salientado por Ovídio Batista, o conceito de ação liga-se ao 

racionalismo e à litis contestatio, ligados aos pressupostos e conceitos de Savigny, 

sendo certo que parte da doutrina brasileira seguiu rigorosamente a referida 

conceituação, como se destaca, por exemplo, os apontamentos de João Monteiro no 

sentido de que a ação é a “[...] reação que a força do direito opõe à ação contrária 

(violatio juris) de terceiro; é um movimento de reequilíbrio; é um remédio”25, sendo que 

“[...] a violação que cria um vínculo de direito idêntico a uma obrigação, da qual é 

sujeito ativo o titular da relação de direito, o sujeito passivo, o seu violador”.26 

 

24 “[...] la relación que de la violación resulta, es decir, el derecho conferido a la parte lesionada, se 
llama derecho de acción ó acción”. SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema del Derecho Romano Atual. 
Madrid: Editorial de Góngora, 2. Ed, Tradução espanhola, 1924, t.1, p. 205. 

25 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Processo e ideologia. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 95. 

26 MONTEIRO, João. Teoria do Processo Civil. Rio de Janeiro: Editor Borsoi. 6ª ed., 1956, v. 1, p. 68. 
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Portanto, é possível afirmar que a intervenção do Estado ocorria apenas como 

consequência da violação ou lesão de direito já verificada, de modo que o próprio 

direito de ação adquire função tipicamente repressiva.  

O paradigma do direito de ação acima indicado, reverbera, por consequência, 

sobre o próprio interesse de agir, cuja noção impõe a necessidade de se verificar a 

violação ou lesão ao direito. Nesse sentido, Chiovenda, ao tratar do interesse de agir, 

assevera que “[...] sem a intervenção dos órgãos jurisdicionais, o autor sofreria um 

dano injusto”.27  

Malgrado as inúmeras discussões doutrinárias e conceituais, a legislação 

consagrou o interesse de agir como condição indispensável para o adequado 

exercício do direito de ação, provocando o Estado-juiz a julgar o mérito da causa, com 

efetiva tutela ao direito material almejado.2829 

Portanto, quando o interesse de agir encontra-se condicionado à presença de 

efetiva lesão e dano correspondente, a tutela preventiva não tem como atuar, pois se 

incute ao Judiciário função apenas reparatória, o que se encontra em conformidade 

com as raízes do liberalismo.  

Neste contexto, propor ação antes da ocorrência do fato caracterizador do 

ilícito representa falta de interesse de agir, evidenciado pela inexistência de 

 

27 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva. 2ª ed., 1965, v. 
1, p. 263. 

28 “No sistema processual civil brasileiro, há três grandes categorias de sistematização que, embora 
inter-relacionadas, não se confundem. A primeira delas diz respeito à existência da ação; a segunda, à 
existência e à validade do processo; e a terceira, a saber quem tem e quem não tem razão sobre o 
conflito de interesses levado ao Judiciário para resolução, isto é, sobre se existe, ou não, o direito que 
se afirma lesionado ou ameaçado e que é, por isso mesmo, merecedor da tutela jurisdicional. Essas 
três categorias correspondem, respectivamente, ao que a doutrina brasileira sempre chamou de 
condições da ação – nomenclatura que, posto ser consagradíssima na doutrina brasileira em função 
do CPC de 1973 e de toda sua influência, acabou sendo abolida pelo Código de Processo Civil -, aos 
pressupostos processuais e ao mérito.” SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso Sistematizado de 
Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva. 9ª ed., 2018, v. 1, p.p. 284-285.  

29 “O texto normativo atual não se vale da expressão ‘condição da ação’. Apenas se determina que, 
reconhecida a ilegitimidade ou a falta de interesse, o órgão jurisdicional deve proferir decisão de 
inadmissibilidade. Retira-se a menção expressa à categoria ‘condições da ação’ do único texto 
normativo do CPC que a previa e que, por isso, justificava a permanência dos estudos doutrinários ao 
ser respeito. Também não há mais uso da expressão carência da ação. Não há mais razão para o uso, 
pela ciência do processo brasileira, do conceito ‘condição da ação’.” DIDDIER JR., Fredie. Curso de 
Direito Processual Civil. Bahia: Editora JUSPODIVM. 18ª ed., 2018, v. 1, p. 308. 
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necessidade de intervenção estatal, inclusive porque não se encontraria presente a 

litigiosidade, que, por exemplo, Carnelutti identifica como condicionante para a 

presença da jurisdição. 

Com razão, Cristina Rapisarda destaca que o conceito de interesse de agir, 

associado à presença da violação ao direito, foi um dos responsáveis pela pouca 

importância dada à tutela preventiva, que ficou circunscrita à ação declaratória e às 

ações cautelares.30 

Ao tratar da tutela preventiva das liberdades, Ada Pellegrini Grinover alertou 

para a dificuldade decorrente do interesse de agir, destacando que: 

“[...] o requisito da necessidade concreta de jurisdição significa que o 
direito de ação não pode ser exercido, enquanto as forças do direito 
material ainda não se mostrarem incapazes de extinguir a situação da 
lide. Ora, para que a ameaça possa configurar interesse de agir, deve 
ela ser séria, grave, e não pode ser examinada no enfoque de seu 
efeito subjetivo. O perigo de dano jurídico, a ameaça de lesão, 
significam, objetivamente, sinais inequívocos de iminência desta. A 
ameaça deve ser objetiva e atual, como se afirmou na Declaração do 
Congresso de Bruxelas.”31 

Urge observar, como apontado por Ada Pellegrini Grinover, que, em 1958, o 

Congresso Internacional de Direito Comparado, realizado em Bruxelas, aprovou, por 

unanimidade, uma declaração favorável à instituição de um juízo preventivo geral em 

todos os países.  

Para o adequado enfrentamento das questões que norteiam a tutela 

preventiva, faz-se necessário revisitar os conceitos de jurisdição e ação, 

conformando-os ao Estado constitucional, em especial às garantias e direitos 

fundamentais, sobretudo o acesso à justiça, que deve ser assegurado, inclusive, 

diante da ameaça de violação ao direito, expressamente previsto no artigo 5º, XXXV, 

da Constituição Federal. 

 

30 RAPISARDA, Cristina. Profili dela tutela civile inibitória. Padova: Cedam, 1987, p. 28-30. 

31 GRINOVER, Ada Pellegrini. A tutela preventiva das liberdades: habeas-corpus e mandado de 
segurança. 2012. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/66920/69530. 
Acesso: 01.08.19. 
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A releitura dos conceitos de jurisdição, ação e interesse processual para se 

amoldarem às exigências do Estado Democrático de Direito, foi apontada por Ovídio 

Batista: 

“Nosso direito processual não poderá prescindir, no futuro próximo, da 
tutela preventiva. À medida que pudermos superar os compromissos 
com o processo civil romano que nos foi transmitido e o racionalismo 
que potencializou o seu divórcio de questões existenciais, para 
confina-lo num mundo conceitual: enfim, à medida que pudermos 
absorver os influxos do constitucionalismo moderno, 
compreenderemos a necessidade da tutela preventiva, para responder 
às exigências impostas pelo Direito, neste início de novo milênio. 
Pensemos nos direitos fundamentais e na proteção do meio ambiente. 
Para eles a tutela repressiva sempre será insatisfatória.”32 

O conteúdo não patrimonial dos novos direitos leva, normalmente, à 

irreparabilidade de suas lesões, de modo que é essencial privilegiar as formas de 

tutela preventiva, as quais se voltam para evitar a concretização da ilicitude.33 Faz-se 

necessário que o direito ameaçado de lesão seja objeto de uma tutela adequada e 

eficaz. 

O desenvolvimento histórico da legislação constitucional e, no caso do Brasil, 

a Constituição Federal de 1988, destacaram, sobremaneira, as garantias e direitos 

fundamentais, razão pela qual é necessário pensar a jurisdição e o direito de ação em 

conformidade com tal realidade, o que demanda que referidos institutos sejam 

pensados no sentido de garantirem a preservação e o respeito aos direitos 

assegurados.  

O direito de ação, no contexto do Estado constitucional, não pode ser 

resumido ao direito de ir ao Poder Judiciário, mas deve corresponder ao direito de 

utilizar a técnica adequada para que o direito material possa ser adequadamente 

tutelado. Assim, o direito de ação engloba a possibilidade de acesso às técnicas 

processuais que sejam realmente capazes de dar tutela ao direito.34 

 

32 SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Réquiem para a tutela preventiva. 2014. Disponível em 
<http://www.baptistadasilva.com.br>. 

33 RAPISARDA, Cristina. Op. Cit. p. 81. 

34 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p. 61. 
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A partir dos conceitos acima delineados, pode-se dizer que a admissibilidade 

da tutela inibitória no ordenamento jurídico brasileiro encontra assento constitucional 

no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, em razão da garantia do acesso à 

justiça. Inclusive, referida garantia constitucional impõe deveres para os três poderes: 

o Poder Legislativo deve criar mecanismos idôneos para a tutela jurisdicional de todas 

as situações; o Poder Judiciário não se pode negar a apreciação de ações que 

veiculam a tutela preventiva; o Poder Judiciário não pode, por meio de medidas 

provisórias ou decretos, impor qualquer limitação ao direito de acesso à justiça.35  

A tutela inibitória insere-se, assim, dentro desse contexto, pois tem o condão 

de prevenir o ilícito, garantindo o direito antes que seja lesado. O direito de buscar a 

tutela contra o ilícito está em consonância com o direito de ação abarcado pelos 

contornos do Estado Constitucional, pois consagra o direito a uma via processual 

realmente capaz de propiciar a integridade do direito material. 

 Fundamento material da tutela inibitória 

Conforme o enfoque metodológico adotado no presente trabalho, entende-se 

pela necessidade de buscar também no direito material o fundamento para a tutela 

contra o ilícito, o que passa, necessariamente, pelo conceito de ilícito civil e sua 

relação com o fato danoso. 

1.1.3.1 A dispensabilidade do dano para atuação da tutela contra o ilícito 

Como seu viu, a unificação das categorias da ilicitude e da responsabilidade 

civil advém de um profundo desenvolvimento histórico que levou à suposição de que 

o bem juridicamente protegido é a mercadoria, ou seja, a coisa dotada de valor de 

troca, de modo que a tutela do bem se daria pelo ressarcimento do valor econômico 

da lesão.36 

 

35 DESTEFENNI, Marcos. Estabilidade, congruência e flexibilidade da tutela coletiva. 441 f. Tese de 
Doutorado (Direito). Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
2008, p. 141. 

36 SALVI, Cesare. Legittimità e “razionalità” dell’art. 844 Codice Civile, Giurisprudenza italiana, 1975, p. 
591. 
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A construção da teoria sobre o ilícito acabou por associá-lo ao dano, ainda 

que o tenha feito para caracterização da responsabilidade civil, como se infere, por 

exemplo, da lição de Orlando Gomes:  

“Não interessa ao Direito Civil a atividade ilícita de que não resulte 
prejuízo. Por isso, o dano integra-se na própria estrutura do ilícito civil. 
Não é de boa lógica, seguramente, introduzir a função no conceito. 
Talvez fosse preferível dizer que a produção do dano é, antes, um 
requisito de responsabilidade, do que do ato ilícito. Seria este 
simplesmente a conduta contra jus, uma palavra, a injúria, fosse qual 
fosse a consequência. Mas, em verdade, o Direito perderia seu sentido 
prático se tivesse de ater-se a conceitos puros. O ilícito civil só adquire 
substantividade se é fato danoso”.37 

Há uma série de direitos, dentre os quais o direito ao meio ambiente, que 

impõem a atuação preventiva da responsabilidade civil, a fim de evitar a ocorrência 

do próprio dano. Trata-se de premissa que se extraí da própria Constituição, que prevê 

a atuação jurisdicional contra a ameaça a direito, nos termos do artigo 5º, XXXV. 

Todavia, como já afirmado neste trabalho, não só o fato de o direito ser transindividual 

que permite a sua proteção preventiva, mas também a circunstância do caso, ainda 

que o direito possa ser ressarcido patrimonialmente.  

Os princípios da precaução e da prevenção, relacionados com as novas 

situações de direito material, como o direito ao meio ambiente, passam a integrar a 

responsabilidade civil, afastando-a da clássica função reparatória de danos.38Nesse 

sentido, passa-se a apontar como principal função da responsabilidade civil a 

prevenção, e não apenas a reparação de danos. 

A própria responsabilidade civil não se restringe aos casos nos quais haverá 

danos. É possível a responsabilidade civil do ato ilícito sem o dano, de modo que sua 

atuação se dá sem a necessidade de vislumbrar a probabilidade do dano. Intervém-

se para remover os efeitos da ilicitude, sem que seja necessário verificar se houve o 

dano.  

A tutela jurisdicional deve atuar para proteger o direito, prescindindo do dano, 

de modo que as técnicas processuais possam ser aplicadas para evitar ou remover o 

 

37 GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1992, pp. 313-314. 

38 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: 
Quartier Latin, 2010, p. 119 
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ilícito (compreendido como simples ato contrário ao direito), extirpando-o, 

independentemente dos danos que provocou ou que possa provocar. Impõe-se a 

necessidade de repensar o conceito de ilícito, possibilitando sua proteção 

preventivamente. 

Conclui-se, assim, que a atuação da tutela contra o ilícito independe da 

aferição da presença do dano, tendo seu exercício voltado ao ato contrário ao direito, 

pura e simplesmente. A tutela contra o ilícito visa conservar e proteger uma situação 

jurídica. 

1.1.3.2 A dispensabilidade da culpa para atuação da tutela contra o ilícito 

Outro conceito importante para a construção doutrinária sobre a 

responsabilidade civil é a culpa. A culpa como elemento para a caracterização da 

responsabilidade civil adquire uma finalidade moral, porquanto se relaciona com 

ilegítimo exercício da liberdade individual.39 

Ocorre que essa concepção moral da culpa, ainda que tenha contribuído para 

a construção do sistema clássico de responsabilidade civil, passou a ser, 

gradativamente, um obstáculo para a reparação dos danos. Referida situação se deve 

ao fato de que nem sempre é possível constatar a existência de culpa do sujeito para 

caracterização de sua responsabilidade.40 

Carlos Roberto Gonçalves observa que o desenvolvimento industrial e a 

multiplicação de danos levaram ao surgimento de novas teorias sobre a 

responsabilidade civil.41Passou-se a adotar a teoria do risco, que contribuiu com 

respostas para situações que a teoria tradicional da responsabilidade civil não era 

capaz de resolver. Pode-se afirmar que a responsabilidade civil objetiva 

(responsabilidade sem culpa) se funda no princípio da equidade, que impõe àquele 

que lucra com uma situação o dever de responder pelos riscos ou pelas desvantagens 

dela resultantes.42 

 

39 SCHREIBER, Anderson. Op. cit. p.13. 

40 Idem, ibidem, p. 15. 

41 GONÇALVES, Carlos Alberto. Responsabilidade Civil. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 38. 

42 GONÇALVES, Carlos Alberto. Op. cit. p. 39. 
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Portanto, a presença do elemento subjetivo da culpa foi relativizada até 

mesmo para atuação da tutela reparatória dano. Houve a erosão da importância da 

culpa para fins de se imputar responsabilidade a alguém. 

Todavia, ainda que a culpa tenha perdido importância para a atuação da tutela 

reparatória, tanto a responsabilidade objetiva quanto a subjetiva, baseiam-se na 

ocorrência do dano para sua aplicação, o que se mostra inadequado para proteger 

determinados direitos, como os que possuem caráter transindividual, tais como o 

direito ao meio ambiente, do consumidor, do patrimônio cultural, entre outros. A 

adequada proteção de referidos direitos não pode aguardar a ocorrência do dano, de 

modo que é reforçada a posição aqui adotada segundo a qual os conceitos tradicionais 

da responsabilidade civil, como a culpa, não têm sido suficientes para amparar as 

novas situações surgidas com a sociedade de massa.  

No caso da tutela contra o ilícito, como se indicou a característica de que tal 

tipo de tutela independe da presença da probabilidade de dano, a própria culpa perde 

sua razão de ser. Se não há responsabilidade pelo dano a ser imputada a alguém, a 

culpa é elemento cuja busca se mostra desnecessária.   

Portanto, partindo-se da ideia de ilícito delineada no presente trabalho, que se 

afasta do elemento dano, não há razão para se cogitar sobre a culpa ou dolo, pois tais 

elementos constituem critérios para imputação da sanção ressarcitória.43 

1.1.3.3 O ilícito e sua ameaça como objeto da tutela jurisdicional 

Quando o Estado passa a se preocupar com questões sociais diversificadas, 

grupos orientados à proteção de setores determinados passam a pressionar o 

legislativo, visando leis congruentes com seus interesses, ou seja, regras que se 

adaptem às características específicas de cada situação de direito material. 

Assim, o Estado constitucional passa a assumir novas preocupações sociais, 

relativas, por exemplo, à proteção ao meio ambiente, saúde, educação, consumidor 

etc. Com objetivo de tutelar estas situações de direito material, impõe-se ao Estado, 

primeiramente, a tutela normativa, que se dá por meio da emissão de regras 

 

43 SPOLIDORO, Marco Saverio. Le misure di prevenzione nel diritto industriale. Milano: Giuffrè, 1982, 
161-163. 



40 

 

impositivas de condutas positivas e negativas. No caso, a lição de Luiz Guilherme 

Marinoni: 

“O direito do consumidor, por exemplo, constitui direito fundamental 
que requer proteção normativa. Perceba-se que o direito ambiental 
também pode ser pensado – dentro da multifuncionalidade dos direitos 
fundamentais – como um direito à proteção. Ou melhor, o bem 
ambiental, visto como fundamental para a organização social, deve ser 
protegido por meio de normas impositivas e proibitivas de condutas”.44 

A simples previsão normativa desses bens e de condutas impositivas e 

proibitivas não é suficiente para garantir sua efetividade, surgindo a necessidade de 

previsão de técnicas processuais específicas para sua tutela. Do contrário, os direitos 

seriam transformados em mero ressarcimento em pecúnia. 

Impende que a tutela se volte contra o ato contrário ao direito, inibindo a 

violação da norma ou removendo os efeitos concretos derivados da sua violação. 

Como o ordenamento jurídico prevê a proteção de determinados bens mediante a 

imposição de condutas, faz-se necessário que o processo civil seja estruturado com 

técnicas tendentes a atuá-las.  

Como já destacado, em razão do esvaziamento dos tradicionais elementos 

caracterizadores da responsabilidade civil, a doutrina civilista mais moderna tem 

adotado a ideia de ilícito sem dano.45O ilícito, para fins conceituais, é considerado 

como ato em si, contrário a uma proibição legal, prescindindo da produção do dano 

para sua configuração. 

O ato ilícito, que serve de fundamento para tutela inibitória, é o ato antijurídico, 

relativo a uma conduta contrária ao direito, que viola uma vedação legal, sem que haja 

a necessidade de demonstrar a ocorrência ou a probabilidade do dano. Isso não 

significa que o dano não possa ser efeito do ato ilegal, mas não o constitui, pois lhe é 

uma consequência eventual, e não necessária.46 

Segundo Cristina Rapisarda, a doutrina civilista italiana mais moderna 

distingue o ato ilícito do fato danoso, reconhecendo que o ilícito, para que ocorra, 

 

44 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p. 24. 

45 PIETROBON, Vittorino. Illecito e fato illecito, inibitoria e risarcimento. Padova: Cedam, 1998, p. 8. 

46 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.57. 
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prescinde da presença do dano.47 Por conseguinte, o ilícito se configura como ato 

contrário a uma obrigação legal, independentemente do dano ou da culpa. 

Ainda conforme Rapisarda, a distinção entre ato ilícito e fato danoso indica a 

existência, no ordenamento jurídico italiano, de uma forma atípica de antijuridicidade, 

antecedente à verificação do evento danoso, o que leva ao fundamento de um 

princípio geral de prevenção do ilícito e do dano nas hipóteses em que haja ameaça.48 

A necessidade da tutela contra o ilícito, em si mesmo considerado, faz com 

que haja a necessidade de técnicas tendentes a garantir a integralidade do direito, 

permitindo com que seu titular possa fruir do bem jurídico in natura, evitando a 

conversão da obrigação de fazer, não fazer ou de entregar coisa em perdas e danos. 

Se a única sanção contra o ilícito fosse a obrigação de ressarcir, a própria razão de 

ser da regra jurídica (norma) estaria comprometida.49 

A tutela contra o ilícito não atua apenas após a consumação da conduta 

contrária ao direito, removendo os efeitos da ilicitude, mas também é exercida contra 

a sua ameaça. No caso, não se busca a tutela contra a ameaça de ilícito danoso, mas 

o ilícito, pura e simplesmente, sem se verificar sua potencialidade danosa. Não há 

embasamento em pensar que a tutela contra o ilícito futuro se confunda com a tutela 

contra a probabilidade do dano. 

Apesar de se afirmar que a tutela inibitória visa atos futuros do sujeito, que 

estejam em desacordo com um existente dever de conduta, o que ocorre, na verdade, 

é que a tutela preventiva tem por objeto imediato atos presentes, caracterizadores de 

uma ameaça. As técnicas tendentes a concretizar a tutela inibitória são direcionadas 

a evitar ou suspender a prática de atos de ameaça, que devem ser atuais. Pretende-

se ver garantida a integridade e respeito ao direito afirmado, que se encontra 

ameaçado por atos concretos que indicam potencial conduta contrária ao direito 

previsto na lei ou no contrato. 

 

47 RAPISARDA, Cristina. Profili dela tutela civile inibitória. Padova: Cedam, 1987, pp. 108-109. 

48 RAPISARDA, Cristina. Op. cit. p. 110. 

49 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p. 24. 
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O que se visa com a tutela inibitória é evitar que um ato violador do direito seja 

praticado, de sorte que é possível afirmar que a tutela inibitória possui evidente caráter 

preventivo. Assim, as razões que fundamentam a ação que veicula a tutela inibitória 

relacionam-se com a demonstração da ameaça ao direito, de modo que sua função 

em relação à integridade deste tem caráter preventivo.  

Pelo exposto, conclui-se que a tutela inibitória visa inibir a violação do direito, 

tendo por fundamento o direito à tutela contra o ato contrário ao direito, atuando sobre 

ele de forma preventiva. Todavia, inibe-se a violação do direito por meio de técnicas 

que atuam no presente, ou seja, contra atos caracterizados de uma ameaça que seja 

objetivamente caracterizada.  

Por fim, conforme se indicará ao se tratar das espécies de conduta ilícita, a 

ameaça não tem relação apenas com uma conduta ilícita que jamais aconteceu. A 

ameaça pode se relacionar com atos que demostrem que um conduta ilícita, já 

consumada, possa se repetir. 

 Fundamento processual da tutela inibitória 

O fundamento processual da tutela inibitória diz respeito à base normativa, 

constitucional e infraconstitucional que permite ao sujeito o seu exercício jurisdicional 

(direito de ação), possibilitando com que o órgão jurisdicional desenvolva um processo 

tendente à prolação de um provimento que tenha a potencialidade de prevenir a 

prática do ato lesivo ao direito ameaçado.50 

O ordenamento jurídico brasileiro, no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal de 1988, estabelece que “nenhuma lei excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Na medida em que a própria Constituição 

estabelece direitos como invioláveis e, ao mesmo tempo, determina que a lei não 

poderá excluir da apreciação do Judiciário a ameaça a eles, pode-se afirmar que o 

acesso ao órgão judiciário (direito de ação) pode ser exercido antes de ocorrer a lesão 

ao direito, garantindo-se, assim, um provimento jurisdicional adequado para evitar a 

concretização de sua ameaça.  

 

50 SPADONI, Joaquim Felipe. Op. cit., p. 48. 
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A garantia ao acesso à justiça envolve o direito à adequada tutela jurisdicional, 

o que significa dizer que, verificando no plano material situações que demandem uma 

tutela preventiva do ilícito, deve o Estado admitir mecanismos para a tutela 

jurisdicional adequada. Portanto, “garante-se o exercício do poder jurisdicional 

tendente a prevenir a prática do ato lesivo, não só de forma cautelar, mas de forma 

definitiva.”51 

Como afirmado, para garantir adequadamente o escopo da tutela preventiva, 

faz-se necessário a previsão de meio idôneos para coagir o réu a não praticar o ato 

ameaçado, ou seja, técnicas sub-rogatórias, que independentemente da colaboração 

do obrigado, garantam a não violação do bem juridicamente protegido. 

Por exemplo, se é reconhecida no processo de conhecimento a concorrência 

desleal, além da condenação pecuniária, expedir-se-ão ordens para que o réu se 

abstenha de realizar determinados atos, como usar o mesmo estilo de propaganda, 

lojas com fachadas idênticas etc. A utilização de tais técnicas executivas está inserida 

em um processo histórico, no qual houve significativas mudanças paradigmáticas do 

próprio direito processual civil brasileiro.52Trata-se de desenvolvimento que tem papel 

importante na contextualização das técnicas utilizadas para concretizar a tutela 

inibitória. 

A lei 9.952/1994 introduziu no Código de Processo Civil de 1973 a chamada 

tutela específica das obrigações de fazer e não fazer (artigo 461). Ademais, a mesma 

lei também trouxe novidades à tutela antecipada, generalizando-a com uma nova 

redação ao artigo 273. Alguns anos depois, ampliou-se referida possibilidade às 

obrigações de dar, inserindo-a no Código o artigo 461-A. “Evidentemente, estes 

dispositivos foram positivados gerando um processo sincrético em que se interligam 

função cognitiva e executiva, superando os até então separados ‘processos’ de 

conhecimento e execução”.53 

 

51 Idem, ibidem, p. 48. 

52 SANTOS FERREIRA, William. Transições paradigmáticas, máxima eficiência e técnicas executivas 
típicas e atípicas no direito probatório. In: JOBIM, Marco Félix; SANTOS FERREIRA, William. Direito 
Probatório. Salvador: JusPodivm, 2018, 3ª ed., p.p. 573-578. 

53 SANTOS FERREIRA, William. Op. cit. p. 577. 
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A grande inovação dos referidos dispositivos está na possibilidade de se 

escolher o meio mais adequado para tutelar de forma efetiva o direito material, sem 

uma vinculação rígida às técnicas executivas previstas na lei. Ademais, possibilitou-

se a utilização de medidas executivas que buscassem compelir o devedor a cumprir 

a obrigação in natura. Trata-se das chamadas medidas de apoio, como a fixação de 

multa periódica. 

Para obtenção do resultado mais próximo do cumprimento voluntário da 

obrigação (artigo 461, caput), os juízes ficaram autorizados a utilizar medidas de 

execução não tipificadas na lei (art. 461, § 5º). Houve um rompimento com a rigidez 

legal, que impunha a observância de técnicas executivas previstas na lei (tipicidade 

das técnicas executivas).  

Todavia, vale ressaltar que, no regime do Código de Processo Civil de 1973, 

tais medidas de apoio à efetivação estavam limitadas a técnicas processuais voltadas 

à tutela das obrigações de fazer e de não fazer (art. 461, § 5º) e, por extensão, às 

obrigações de entrega de coisa (art. 461-A, § 3º). 

No Código de Processo Civil de 2015, conquanto tais medidas tenham sido 

mantidas nas disposições referentes ao cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa (artigos 533, 

caput e § 1º; e 535, § 3º), há uma nova sistemática apresentada, que se encontra 

presente nos poderes do juiz em geral (artigo 139, inciso IV). No caso, há um 

alargamento da utilização das técnicas executivas atípicas para o cumprimento de 

qualquer ordem judicial, até mesmo para as obrigações que tenham por objeto 

prestações pecuniárias. Assim, o juiz poderá “fixar os meios executivos sub-rogatórios 

mais adequados a proporcionar a satisfação integral do credor de tais obrigações”.54 

A ideia de atipicidade da técnica executiva a ser utilizada para qualquer ordem 

judicial é de extrema importância para dar concretude à tutela jurisdicional, inclusive 

quando se pretende inibir a prática, repetição ou a continuação de um ilícito (artigo 

497, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015). Todavia, também se 

presta a aumentar a efetividade de outras ordens judiciais que são expedidas durante 

 

54 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil. São Paulo: 
Ed. RT, 2003, p. 122. 
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o processo, como, por exemplo, no âmbito probatório. Trata-se de questão de suma 

importância, que será trabalhada no presente trabalho no momento oportuno.55  

Como afirmado acima, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, 

indicava-se que para viabilizar a efetividade da tutela preventiva, dever-se-ia invocar 

o art. 461, com a redação que lhe foi dada pela Lei 8.952/1994 e o art. 461-A, instituído 

pela Le 10.444/2002. Na lição de Joaquim Felipe Spadoni: 

“São, em suma, esses dispositivos que permitem ao titular de um 
direito requerer, e ao órgão jurisdicional prover, uma tutela inibitória. 
Sendo a inibitória uma espécie de ação que exige o cumprimento de 
uma obrigação de fazer, não fazer, ou entrega de coisa, embora o faça 
de forma preventiva, diante de uma ameaça de futuro 
descumprimento, o seu fundamento normativo processual do 
respectivo provimento que a acolhe, no plano infraconstitucional, 
encontra-se inquestionavelmente nos arts. 461 e 461-A do CPC.”56 

A dimensão preventiva que se podia extrair dos dispositivos acima, também 

foi objeto de reflexão por parte de Araken de Assis: 

“[...] por conseguinte, de lege lata, através da medida antecipatória 
fundada no art. 461 do CPC ou, se for o caso, no art. 84, § 3.º, da Lei 
8.078/90, e na suposição de que o obrigado não tenha praticado 
ofensa ao dever de abstenção, ou cuidando-se de facere de 
consumação duradoura, ou para fazê-la cessar ou evitar-lhe a 
repetição, o direito pátrio outorga tutela específica aos deveres 
negativos.”57 

Por sua vez, o Código de Processo Civil de 2015 prevê, expressamente, a 

necessidade de tutela jurisdicional contra o ilícito, conforme se infere do seu art. 497, 

parágrafo único, verbis:  

“Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, 
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou 
determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo 
resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da 
tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a 
continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a 

 

55 O tema da utilização de medidas executivas atípicas no âmbito probatório encontra-se trabalhado no 
artigo de William Santos Ferreira: Transições paradigmáticas, máxima eficiência e técnicas executivas 
típicas e atípicas no direito probatório. In: JOBIM, Marco Félix; SANTOS FERREIRA, William. Direito 
Probatório. Salvador: JusPodivm, 2018, 3ª ed., p.p. 573-591. 

56 SPADONI, Joaquim Felipe. Op. cit., p. 49. 

57 ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2ª ed., 1995, 
p. 384. 
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demonstração da ocorrência do dano ou da existência de culpa ou 
dolo”. 

Pela leitura do dispositivo acima, percebe-se que a legislação processual civil 

vigente seguiu a moderna doutrina sobre o ilícito civil, dissociando o ato contrário ao 

direito (ilícito) dos elementos subjetivos culpa e dolo, bem como do fato danoso. 

Referidos elementos não serão determinantes para a viabilidade da tutela contra o 

ilícito. 

Percebe-se que, processualmente, a tutela inibitória está inserida na ideia de 

adequação das técnicas processuais para o adequado desenvolvimento da tutela 

jurisdicional. Pode-se citar, como exemplo, os direitos transindividuais relativos ao 

meio ambiente. Quando se analisa a legislação correspondente ao meio ambiente, 

verifica-se uma característica peculiar: a maioria das disposições se refere ao 

cumprimento de deveres positivos (fazer) ou negativos (não fazer).58Portanto, impõe-

se a busca de uma forma de tutela jurisdicional que mais se adapte e se aproxime do 

resultado previsto na regra jurídica de direito material, que, no caso, é o cumprimento 

de deveres.59 

Ainda quanto à fundamentação processual da tutela inibitória, verifica-se que 

essa se encontra subordinada a uma cláusula geral executiva (art. 536 do 

CPC/2015)60, que confere ao juiz o dever-poder de utilizar a “medida executiva 

necessária” às particularidades de tutela do direito material e do caso concreto. 

1.1.4.1 Localização do art. 497, § único do Código de Processo Civil 

O artigo 497, parágrafo único do Código de Processo Civil está alocado na 

seção IV do Capítulo destinado à sentença e coisa julgada (XIII). Apesar desse 

capítulo se relacionar com os aspectos da sentença sobre as demandas que ensejam 

a tutela específica, o conteúdo do parágrafo único do artigo 497 trata das questões de 

 

58 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Processo civil ambiental. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010, p. 70.  

59 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria Geral do Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010, p. 99.  

60 Art. 536, CPC/2015. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 
fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica 
ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à 
satisfação do exequente. 
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fato e de direito que devem ser levadas em consideração pela parte e pelo órgão 

judicial em momentos processuais anteriores à sentença.61 

Assim, entende-se que a legislação processual civil não organizou, 

topicamente, o parágrafo único do artigo 497 de forma adequada. Trata-se de 

dispositivo que melhor se relaciona com o conteúdo que que a sentença pode assumir, 

cujas técnicas de concretização da decisão que veicule a tutela preventiva contra o 

ilícito estão elencadas nos artigos 536 a 537 do Código de Processo Civil. 

Inclusive, na medida em que trata de fatos para caracterização da 

necessidade de atuação da tutela jurisdicional contra o ilícito, referido artigo possui 

disposições de direito material, e não processual. 

Todavia, compreende-se que a novidade na perspectiva textual do parágrafo 

único do artigo 497 acertadamente evidencia a irrelevância da ocorrência do dano ou 

existência de culpa ou dolo nos casos em que a tutela específica é dirigida a inibir a 

prática, a reiteração ou continuação do ilícito. 

 

1.2 Pressupostos da tutela inibitória 

Entende-se como pressupostos da tutela inibitória os requisitos necessários 

para a sua concessão, ou seja, aquilo que possibilita a procedência do pedido 

formulado em uma ação que busque a prevenção do ato contrário ao direito. 

 A ameaça de conduta violadora do direito. 

Nesse ponto, aponta-se como pressuposto para a tutela inibitória a ameaça 

de prática de conduta violadora ao direito. 

Conforme explicitado acima, um dos problemas para a adequada atuação da 

tutela preventiva é o interesse de agir. O primeiro requisito do interesse de agir é a 

presença de necessidade do uso das vias jurisdicionais. 

 

61 ABELHA, Marcelo. Manual de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 6ª Ed., 2016, p. 669. 
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O requisito da necessidade concreta da jurisdição significa, em tese, que o 

direito de ação não pode ser exercido, enquanto as forças do direito material ainda 

não se mostrarem incapazes de extinguir a situação de lide.62 

Portanto, para que a ameaça ao direito possa atender à necessidade do 

interesse de agir, deve ser séria e grave, não podendo ser examinada sob o enfoque 

do seu elemento subjetivo. A ameaça de prática de ato antijurídico impõe a presença 

do perigo da conduta ilícita ser praticada no futuro ou que a ilicitude continue sendo 

praticada. Assim, a ameaça é pressuposto para a concessão da tutela inibitória.63 

As características que a ameaça deve possuir para fins de atuação da tutela 

inibitória serão mais bem detalhadas na análise da prova da ameaça na tutela 

inibitória.  

 Características da conduta ilícita 

1.2.2.1 Conduta ilícita instantânea, continuada ou repetitiva 

Conforme se delimitou até aqui, a tutela inibitória atua preventivamente, tendo 

por escopo a prevenção da prática, da continuação ou da repetição do ilícito, não 

sendo voltado para o passado.64 Assim, a tutela inibitória visa impedir, de forma 

principal, a violação do direito material cuja titularidade seja atribuída a alguém. Sendo 

espécie de tutela voltada a evitar conduta contrária aos deveres e obrigações 

estabelecidos pela ordem jurídica, ou ainda sua continuação ou repetição, faz-se 

necessário esclarecer alguns pontos.  

Enquanto que a tutela reparatória, também chamada de sancionatória ou 

repressiva, é aquela por meio da qual se busca uma reparação dos danos sofridos, 

em razão da presença de um direito lesado, a tutela preventiva, da qual faz parte a 

tutela inibitória, consiste na função jurisdicional voltada contra a ameaça a direito, que 

se encontra, geralmente, previsto na lei ou no contrato. Assim, a tutela inibitória visa 

evitar que uma ameaça se converta em lesão, seja porque o bem lesionado não é 

 

62 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução Civil. São Paulo: Malheiros, 7ª ed., 2000, p. 70.  

63 DI MAJO, Adolfo. La tutela civile dei diritti. MILANO: Giuffrè. 2ª ed. 1993, p. 149. 

64 RAPISARDA, Cristina. Op. cit. p. 90. 
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passível de retorno ao status quo ante, seja porque não é desejável que ocorra essa 

lesão.65  

Diante do exposto acima, pode-se concluir que a tutela inibitória visa prevenir 

a prática, continuação ou repetição do ilícito. Seu cabimento, portanto, independe da 

temporalidade da violação ao direito, pois atuará quando diante da probabilidade de 

conduta única, contínua ou repetitiva, que se caracterize como ilícita.  

As condutas ilícitas continuadas ou repetidas, decorrem de relações jurídicas 

continuativas ou duradouras, que possuam como objeto obrigações que sejam 

praticadas no decorrer do tempo, e, inclusive, no decorrer do próprio processo no qual 

se busca a tutela inibitória. Ainda que já tenham sido praticados atos violadores do 

direito antes do exercício do direito de ação, pode a tutela inibitória atuar para impedir 

futuros atos de violação, desde que exista a probabilidade de voltarem a 

ocorrer.66Nesse caso, a tutela inibitória deve atuar no sentido de impor uma obrigação 

de cessação do ato ilícito.67 

Têm-se, a título de exemplo, casos de utilização indevida da marca, sem 

expressa autorização de seu proprietário, de modo a ensejar a atuação da tutela 

inibitória para que o réu deixe de usar, definitivamente, a marca registrada cuja 

propriedade não lhe pertence.   

Urge apontar a diferença existente entre tutela inibitória que visa impedir a 

continuação do ilícito e a que visa impedir sua repetição. Há obrigações duradouras e 

fracionadas, cujo cumprimento de protela no tempo, por meio de sucessivas 

prestações instantâneas. A repetição do ilícito se dá no caso de obrigações 

fracionadas. Conforme assinala Luiz Guilherme Marinoni, na repetição do ilícito, há 

um intervalo entre um ato e outro, de sorte que é possível impedir a prática de um 

“novo” ilícito, independentemente do primeiro. 68 No caso de obrigações duradouras, 

 

65 SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso Sistematizado de direito processual civil. São Paulo: Saraiva. 
6ª ed., v.1, 2012, pp. 324-325. 

66 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 83-84. 

67 BELLELLI, Alessandra. L’inibitoria come strumento generale di tutela contra l’illecito. Revista di diritto 
civile. Padova: Cedam, anno L, n. 4, p. 615, lug/ago/2004. 

68 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. 3ª ed., 2010, p. 198. 
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a tutela inibitória visa impedir a continuação do ilícito, pois a ilicitude continua na 

medida em que prossegue a ação ou atividade, ou seja, visa-se impedir a continuação 

do agir.69Aqui, a violação ocorre por atos suscetíveis de continuação. 

A possibilidade de tutela inibitória para impedir a continuação do ilícito possui 

alguma resistência na doutrina brasileira. Para Sérgio Cruz Arenhart, a tutela que 

remove os efeitos do ilícito continuado não tem cunho preventivo necessário para ser 

considerada como inibitória, pois se volta para o passado. Assim, a tutela reparatória 

seria a mais adequada para esses casos.70 

O Código de Processo Civil vigente esposa entendimento contrário, porquanto 

prevê no parágrafo único do art. 497 que possibilidade de tutela específica para inibir 

a continuação do ilícito. Entende-se que a novel legislação processual civil adotou 

posição correta, pois a tutela inibitória, nesse caso, não procurará atingir fatos 

passados, mas tão somente aqueles que consubstanciam a ameaça de um ilícito 

futuro. Estar o ilícito em curso não justifica a natureza reparatória da tutela, pois a 

tutela jurisdicional visa o ilícito futuro: impedir a continuação de atos que possam dar 

continuidade ao ilícito. 

Portanto, a atuação da tutela inibitória prescinde da natureza temporal do 

direito ou do ato a ser inibido, demandando apenas a probabilidade de ele ser 

praticado no futuro, para, assim, ser impedido.71 

1.2.2.2 Conduta a ser inibida, características e formas de proteção 

A conduta que a tutela inibitória visa inibir é a ilícita. Conduta ilícita é 

comportamento contrário ao direito, caracterizado por um ato, omissão, ou abuso no 

exercício do próprio direito, que sejam enquadrados como condutas que violem 

obrigação, específica ou genérica,72 imposta por regra jurídica, independentemente 

de serem praticadas culposa ou dolosamente, sendo desnecessária para sua 

 

69 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit. pp. 198-199. 

70 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da tutela inibitória coletiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, 
pp. 135 e ss.  

71 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 84. 

72 FRIGNANI, Aldo. L’injunction nella common law e l’inibitoria nel diritto italiano. Milano: Giuffrè, 1974, 
p. 408. 
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caracterização a consumação do dano. Assim, o descumprimento de um dever ou 

obrigação legal é o elemento nuclear do conceito de ilícito. 

A tutela inibitória preocupa-se com a antijuridicidade da conduta, entendida 

como comportamento contrário ao direito. Trata-se de ato que contraria uma vedação 

legal, sem a necessidade de ser danoso ou praticado com culpa ou dolo. 

O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor elenca, 

exemplificativamente, várias condutas proibidas aos fornecedores de produtos ou 

serviços, eis que consideradas abusivas. Referidas práticas comerciais são 

consideradas ilícitas pelo ordenamento jurídico, independentemente de resultarem em 

dano ao consumidor, bem como de culpa ou dolo do fornecedor que as pratique. 

Percebe-se, inclusive, a aplicação do princípio da precaução no direito do consumidor. 

Com efeito, há uma preocupação não só com a reparação de danos, mas também 

com a antecipação e prevenção do ilícito.73 

Destaca-se que, conquanto a expressão inibitória indique ato de proibição, ou 

seja, atua como impedimento para prática de um ato, a tutela inibitória possui alcance 

maior, podendo, inclusive, impor o seu cumprimento, desde que se esteja diante de 

uma omissão qualificada como ilícita.  

Nesse sentido, João Batista Lopes tece as seguintes considerações: 

“Cumpre registrar que, a despeito de o adjetivo inibitório possuir carga 
semântica de proibição – o que poderia sugerir a aplicação da tutela 
inibitória exclusivamente às obrigações de não fazer – a medida é 
cabível, também, para tomar efetiva as obrigações de fazer (v.g. 
ordem para restabelecimento do serviço de água ou para exclusão, de 
livro, de trechos ofensivos à honra da vítima). É claro, porém, que sob 
outra perspectiva, nos exemplos citados acima, a decisão judicial pode 
ser vista como ordem para abstenção da conduta (não fazer), ou seja, 
não cortar o fornecimento de água ou não publicar os trechos 
ofensivos.”74 

A prestação jurisdicional é invocada para evitar a ocorrência de violação ao 

direito, podendo, para tanto, tomar medidas que se voltem a um comando de caráter 

 

73 GHERSI, Carlos Alberto. Tercera vía em derecho de danõs: antecipación, prevención y reparación. 
Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: RT, ano 13, n. 50, p. 230 e ss., abr/jun. 2004. 

74 LOPES, João Batista. Tutela Inibitória e Direitos da Personalidade. In: RUIZ, Ivan Aparecido; 
SIQUEIRA, Dirceu Pereira (orgs.). Acesso à Justiça e os Direitos de Personalidade. Birigui: Boreal, 
2015, p. 186. 
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positivo (por exemplo: forneça o medicamento, publique o texto, retire o produto das 

lojas) e negativo (por exemplo: abstenha-se de poluir, deixe de publicar, não ofenda 

determinada pessoa). 

A adoção da medida que melhor se adapte à finalidade de evitar a ocorrência 

da conduta ilícita está de acordo com a dimensão do direito fundamental de ação, que 

garante a técnica processual capaz de prestar efetiva tutela dos direitos. Como já 

indicado no presente trabalho, o direito de ação não pode mais ser visto como mero 

direito de ir ao Judiciário, mas sim como direito à predisposição da técnica processual 

realmente capaz de dar tutela ao direito. 

Assim, não há razão para se supor que a tutela inibitória sempre se volte a 

impor um não fazer, ou seja, que não se possa inibir a conduta ilícita mediante a 

imposição de um fazer.  

No direito anglo-americano, conhece-se as figuras denominadas prohibitory 

injunction (ordem de proibição) e mandatory injunction (ordem de fazer), cuja origem 

remota ao direito medieval, tendo tido largo uso na Inglaterra e recebidas pela 

jurisdição americana desde o período colonial.75A primeira é uma ordem que impõe 

um não fazer e a segunda uma ordem que impõe um fazer. A injunction é um remédio 

específico da equity, definitivo ou provisório, que atua quando alguém viola ou ameaça 

violar um legal ou equitable right. Referida atuação se dá por meio de ordem de não 

praticar, continuar ou repetir o ato de violação, quando este se caracteriza em um 

fazer, ou de exigir um ato positivo, se a violação consiste em um não fazer.76 

Portanto, percebe-se que a injunction é caracterizada por ser adaptável às 

necessidades do direito discutido no caso concreto, variando para permitir a atuação 

da tutela em situações diversas.77Ainda, tanto a prohibitory como a mandatory 

injunction podem ser concedidas ao final do processo ou antecipadamente. “Ou seja, 

admitem-se formas de tutela antecipada do fazer e do não fazer; fala-se, neste 

 

75 BUZAID, Alfredo. Do Mandado de Segurança. São Paulo: Saraiva. 1987, v. I, p. 35. 

76 FRIGNANI, Aldo. Op. cit. p. 44. 

77 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p. 24. 
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sentido, interlocutory ou de preliminary injunction, a qual se contrapõe à chamada final 

ou perpetual injunction”.78 

Todavia, conforme pontua Aldo Frignani, a prohibitory injunction e a 

mandatory injunction, ainda que exerçam função preventiva, exigem anterior violação 

do direito. Somente a quia timet injunction viabiliza a prevenção do ilícito sem anterior 

violação.79 

Diante do exposto, na medida em que o ilícito pode ser comissivo ou omissivo, 

é cabível tanto a inibitória negativa, como a positiva, caracterizadas, respectivamente, 

pela imposição de um fazer ou não fazer.  

Quanto à possibilidade de conversão entre as obrigações de fazer e não fazer, 

Luiz Guilherme Marinoni tece as seguintes considerações: 

“Note-se, ainda, que nada impede que uma obrigação de não fazer 
seja convertida em obrigação de fazer diante do pedido de tutela 
inibitória negativa. Pense-se, apenas, na conversão da ‘obrigação’ de 
não poluir em obrigação de instalar um filtro para evitar a poluição.”80 

Conforme já destacado no presente trabalho, o art. 497 do Código de 

Processo Civil, e seu parágrafo único, conferem ao juiz a possibilidade de moldar, de 

maneira individualizada, a solução para o descumprimento de uma obrigação legal. 

Quando se trata de tutela inibitória, o que se busca é adequar a técnica processual à 

tutela jurisdicional que visa obstar a prática do ilícito, seja utilizando a inibitória positiva 

ou negativa. 

Por sua vez, percebe-se que a tutela inibitória está subordinada a uma 

cláusula geral executiva, prevista no art. 536 do Código de Processo Civil, que confere 

ao autor a possibilidade de utilizar a medida executiva que se mostre apta a tutelar 

adequadamente o direito material veiculado no caso concreto.  

 

78 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit. p. 67. 

79 FRIGNANI, Aldo. L’injunction nella common law e l’inibitoria nel diritto italiano. Milano: Giuffrè, 1974, 
pp. 183-184. 

80 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p. 68. 
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Portanto, o juiz não se encontra adstrito ao pedido formulado para tutelar o 

direito material, podendo converter em obrigação de fazer, ainda que se esteja diante 

do pedido de tutela inibitória negativa, desde que observado o contraditório. 

Ainda, a tutela inibitória também tem cabimento quando se tratar de obrigação 

de entregar de coisa. No caso, é possível verificar que o direito material disciplina 

referidas obrigações, conferindo ao credor o direito de exigir o cumprimento específico 

da obrigação, consubstanciada na prestação de entregar coisa. O regime jurídico é 

semelhante ao previsto para as obrigações de fazer e não fazer. 

Com o advento do art. 461-A do Código de Processo Civil de 1973, o 

legislador disponibilizou para a ação que tenha objeto a entrega de coisa os mesmos 

instrumentos processuais de coerção e sub-rogação previstos para ações que tenham 

por objeto obrigação de fazer e não fazer.  

O art. 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015 está alocado 

no capítulo XIII, relativo à sentença e coisa jugada. Referido artigo está na seção 

intitulada “do julgamento ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de 

entregar coisa” (seção IV). Todavia, o artigo em questão faz menção às obrigações 

de fazer ou de não fazer, deixando de citar a obrigação de entregar coisa. 

Assim, em uma primeira análise, poder-se-ia vislumbrar que a tutela 

específica destinada a inibir a prática, reiteração ou continuação de um ilícito 

(parágrafo único) não se destinaria às obrigações que tenham como objeto a entrega 

de coisa. Entretanto, tal visão não está de acordo com o aprimoramento pelo qual 

passou o sistema processual civil, sobretudo no que tange à efetividade da tutela 

jurisdicional.  

Quando se estiver diante de ameaça concreta e objetiva do inadimplemento 

futuro da obrigação de entregar coisa, poderá o titular do direito procurar a tutela 

preventiva, que atuará nos mesmos moldes e atendendo os mesmos pressupostos 

elencados para a inibitória voltada às obrigações de fazer e não fazer. 

Por fim, urge observar, mais uma vez, que para concessão da tutela específica 

que visa inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, é irrelevante a 

demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo (art. 497, 
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parágrafo único). A tutela, na espécie, é preventiva em relação ao ilícito, e não em 

relação ao dano.  

1.2.2.2.1 Deveres ou obrigações legais e negociais 

Cumpre destacar que o art. 497 se refere à ação que tenha por objeto a 

prestação de fazer ou de não fazer, de modo que não distingue a espécie de obrigação 

da qual a prestação decorre81. Ao contrário do Código anterior, escolheu-se fazer 

referência à prestação, e não obrigação, como indicava o art. 461 do Código de 

Processo Civil de 1973.82 

Quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, afirmava-se que a 

tutela específica, na qual se enquadra a tutela inibitória, tem abrangência suficiente 

para abarcar todas as obrigações existentes, independentemente de sua origem. 

Conforme assevera Cândido Rangel Dinamarco, o teor do caput do art. 461 da 

legislação processual civil de 1973 “tem dimensão suficiente para abranger todas as 

obrigações específicas ocorrentes nas vidas das pessoas, seja as de origem legal ou 

contratual.” 

Concorda-se com a posição acima, pois a tutela inibitória é mecanismo para 

alcançar preventivamente a tutela específica das obrigações de fazer, não fazer ou de 

entrega de coisa.83Não importa a fontes das referidas obrigações, podendo ser o 

contrato ou a lei. Caso referidas obrigações demandem a atuação da tutela inibitória 

para serem adequadamente protegidas, não há obstáculo legítimo ou jurídico para 

não serem tuteladas preventivamente.84 

Portanto, a tutela inibitória é aplicável a todas as espécies de obrigações, 

independentemente de qual seja a natureza do ato que lhes dá nascimento. Tanto a 

 

81DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Malheiros. 2ª 
ed., 1995, p. 149. 

82 A prestação é o objeto da obrigação, conforme ensina Washington de Barros Monteiro: “Obrigação 
é a relação jurídica, de caráter transitório, estabelecida entre devedor e credor e cujo objeto consiste 
numa prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, garantindo-
lhe o adimplemento através de seu patrimônio” (BARROS MONTEIRO, Washington. Curso de Direito 
Civil. São Paulo: Saraiva, 29 ed., v.4, 1997, p. 8). 

83 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 74. 

84 DI MAJO, Adolfo. La tutela civile dei diritti. MILANO: Giuffrè. 2ª ed. 1993, pp. 140-141. 
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obrigação legal, como a negocial, podem ser objeto da tutela específica preventiva, 

tal qual é a inibitória.  

Por sua vez, não só as obrigações são suscetíveis de serem protegidas pela 

tutela inibitória, mas também os deveres. Corretamente, Barbosa Moreira considera 

passível de tutela específica os deveres de abstenção correspondentes a direitos 

absolutos, os direitos subjetivos públicos, bem como aqueles impostos para 

salvaguardar os interesses difusos ou coletivos.85 

Os direitos acima citados se relacionam, em regra, com deveres de 

abstenção, como, por exemplo, o de não perturbar o equilíbrio ecológico, e o de não 

colocar à venda produtos que acarretem riscos de danos à saúde do consumidor. 

Assim, a tutela inibitória pode atuar quando referidos deveres de abstenção se 

encontrem ameaçados de lesão. 

Ademais, para concessão da tutela inibitória, não basta ficar demonstrado que 

o autor possua um direito que está sendo ameaçado de violação pelo réu. Impende 

revelar, também, que o réu esteja subordinado ao dever de cumprir especificamente 

a prestação, ou seja, que possua “a obrigação de não agir de forma contrária e lesiva 

ao interesse juridicamente protegido do autor”.86 

A importância do ponto acima está relacionada com o fato de que nem toda 

proteção jurídica conferida a um determinado interesse impõe o cumprimento 

específico da obrigação. Há direitos que são protegidos apenas pela técnica 

ressarcitória, o que confere ao seu titular a possibilidade de apenas exigir a reparação 

dos danos, caso venham a surgir em decorrência da conduta do réu.87 

Por isso, a doutrina italiana afirma existirem direitos de tutela “forte” – a 

específica, que permite a fruição do bem in natura – e direitos de tutela “debole”, fraca 

– a ressarcitória, que permite apenas o recebimento do equivalente pecuniário.88 

 

85 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A tutela específica do credor nas obrigações negativas. Temas 
de Direito Processual. São Paulo: Saraiva, 2ª série, 1980, p. 62. 

86 SPADONI, Joaquim Felipe. Op.cit. p. 65. 

87 Idem, ibidem, p. 65. 

88 PIETROBON, Vittorino. Illecito e fato illecito – Inibitoria e risarcimento. Padova: Cedam, 1998, p. 34. 
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Como exemplo de direitos que são protegidos apenas pela técnica 

ressarcitória, pode-se citar a emissão de gases poluentes, que afetam a qualidade do 

ar atmosférico, mas que estejam dentro dos limites legais. No caso, existe lesão ao 

meio ambiente e prejuízo à sadia qualidade de vida dos cidadãos, constitucionalmente 

garantida (art. 225, Constituição Federal). Todavia, se a emissão de gases poluentes 

respeitar os limites estabelecidos pela Resolução do CONAMA 05/1989, tal prática 

estará revestida de licitude, não podendo ser objeto de tutela preventiva.89  

No exemplo acima, restará apenas a possibilidade de indenização pelos 

prejuízos causados ao meio ambiente, efetivando-se o princípio poluidor-pagador, que 

consiste em obrigação ressarcitória prevista no art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 

Assim, há casos em que, conquanto haja previsão legal de interesse 

juridicamente protegido, não se poderá expedir uma ordem de comportamento ao réu, 

pois a atividade está autorizada pela regra jurídica. No caso de a atividade ser 

exercida dentro dos parâmetros previstos no regramento jurídico, não haverá espaço 

para a tutela preventiva. Resta ao autor utilizar a tutela ressarcitória, reparando-se do 

prejuízo. 

 

1.3 Tutela inibitória e tutela cautelar 

A tutela inibitória, que pode ser exercida de forma autônoma e independente, 

não pode ser confundida com a tutela cautelar. Inobstante as referidas tutelas tenham 

em comum a função preventiva, diferenciam-se estruturalmente, pois a tutela inibitória 

enseja a formação de um provimento pautado em cognição exauriente, permitindo a 

realização plena do contraditório e a formação da coisa julgada material. Como bem 

lembra Ovídio Baptista da Silva: “tudo que é cautelar tem sentido preventivo, mas nem 

tudo que é preventivo será, ipso facto, cautelar”.90 

 

89 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 74. 

90 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. A ação cautelar inominada no direito brasileiro. Rio de Janeiro: 
Forense, 1996, p.32. 
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A tutela cautelar tem como característica a instrumentalidade, que consiste na 

relação entre o provimento cautelar e o provimento definitivo.91Trata-se de 

“instrumento do instrumento”, pois visa assegurar o resultado do provimento 

definitivo.92Com a tutela cautelar, busca-se impedir a violação de um direito 

processual da parte, pois afasta o perigo de dano que poderia tornar a tutela final 

infrutífera. 

A tutela inibitória, por sua vez, é exercida de forma autônoma, não guardando 

nenhuma relação com a tutela cautelar, senão na sua orientação para o futuro e em 

sua dimensão preventiva. Conforme acentua Luiz Guilherme Marinoni: 

“a ação inibitória tem completa autonomia, seja porque é uma ação de 
cognição exauriente, seja porque objetiva um fim que nada tem a ver 
com aquele que pode ser obtido através da ação de reparação de 
danos. Na realidade, e como é óbvio, a tutela preventiva não se 
confunde com a tutela cautelar nem com a tutela contra o dano.”93 

  A tutela cautelar visa assegurar a eficácia do próprio processo, 

somente indiretamente protegendo o direito material, enquanto a tutela inibitória visa 

proteger diretamente a situação material, que será objeto de provimento jurisdicional 

definitivo. Urge trazer a lume o ensinamento de Barbosa Moreira: 

“por ‘tutela preventiva’ não queremos designar neste passo um gênero 
de providências judiciais como as que disciplina o nosso vigente 
Código, Livro III, sob a rubrica ‘Das medidas cautelares’. Afastando de 
caso pensado preocupações puramente terminológicas, lembraremos 
que se impõe distinguir, segundo já tem feito a doutrina, entre as duas 
medidas, dois tipos de remédios que às vezes se vêem confundidos. 
Um deles tente a assegurar de modo imediato a eficácia do próprio 
processo, e só indiretamente protege o direito substantivo litigioso; 
assim; não postula a cabal demonstração de existência deste, e por 
outro lado é utilizável ainda quando ele já tenha sido lesado, 
objetivando aí evitar, não, é óbvio, o dano decorrente da lesão, mas 
um segundo dano, consistente na supressão ou na redução dos meios 
que dispõe para tentar compor o primeiro. O outro tipo visa a proteger 
de maneira direta a situação de direito material em si, razão por que a 
providência judicial descansará no prévio acertamento do direito (lato 
sensu) e jamais assumirá a feição de provisoriedade, nem podendo 
qualificar-se de instrumental senão no sentido genérico em que o é 

 

91 CALAMANDREI, Piero. Introduzione allo studio sistemático dei provvedimenti cautelari. Padova: 
Cedam, 1936, p. 143.  

92 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de 
urgência. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 177.  

93 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, pp. 49-50. 
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todo processo, mas apresentando em qualquer caso caráter definitivo 
– ou, se quisermos usar a linguagem carneluttiana, ‘satisfativo’” 94 

A provisoriedade e a instrumentalidade são elementos da tutela cautelar que 

não estão presentes na tutela inibitória. A função instrumental da tutela cautelar 

significa que os efeitos do provimento cautelar cessam com a emissão do provimento 

definitivo.  

Outro elemento que distingue a tutela cautelar da tutela inibitória é a 

provisoriedade. Como o provimento cautelar é formado com base na cognição 

sumária, não possui a aptidão de se tornar definitivo.95Aqui, destaca-se que a 

provisoriedade é uma característica do provimento jurisdicional, e não da tutela. 

Calamandrei esclarece que a provisoriedade não se confunde com a temporariedade. 

Temporário é aquilo que não se destina a durar para sempre, independentemente de 

haver um evento sucessivo ou não; provisório, por sua vez, é algo que perdura até 

que ocorra um evento sucessivo.96 

Ainda, a tutela cautelar é caracterizada por atuar em relação a um perigo de 

dano iminente, que não tem condições de aguardar o provimento de cognição plena 

e exauriente. Portanto, a tutela cautelar se destina a afastar o perigo de dano causado 

pela demora na entrega da tutela definitiva.  

Por sua vez, conforme já explicitado, a tutela inibitória tem por objeto a 

prevenção do ilícito, sendo voltada para o futuro. Trata-se de tutela que não é 

caracterizada pela instrumentalidade, pois é principal e, em regra, é definitiva, de 

modo que tem aptidão para formar a coisa julgada material, pois é pautada em 

cognição exauriente.  

Quando previne o ilícito, a tutela inibitória não se desenvolve como acessório 

para viabilizar a reparação do dano. Seu provimento é principal e definitivo, e não 

acessório e provisório com o da tutela cautelar.  

 

94 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A tutela específica do credor nas obrigações negativas. Temas 
de direito processo civil. São Paulo: Saraiva, 1988, 2.ª série, p. 25. 

95 PISANI, Andrea Proto. Lezioni di diritto processuale civile. Napoli: Jovene Editore, 3 ª ed., 1999, p. 
637.  

96 CALAMANDREI, Piero. Introduzione allo studio sistemático dei provvedimenti cautelari. Padova: 
Cedam, 1936, p.143. 
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Nesse sentido, vale reproduzir o ensinamento de José Roberto dos Santos 

Bedaque: 

“não se pode confundir, todavia, o perigo inerente à tutela cautelar com 
o perigo genérico de dano jurídico, cuja existência pode justificar a 
tutela preventiva. (...) De fato, são distintas a tutela cautelar e a tutela 
preventiva. Esta se opõe à repressiva e se destina a evitar a ocorrência 
do dano ao direito. É constituída de provimento jurisdicional destinado 
a impedir a lesão, afastando a mera ameaça. A tutela cautelar, embora 
muitas vezes assuma função preventiva, é modalidade de tutela 
instrumental e provisória”.97 

Não se nega a possibilidade de a tutela preventiva contra o ilícito ser 

alcançada por meio de medidas cautelares,  

A importância da clareza quanto à distinção entre a tutela cautelar e a tutela 

inibitória está relacionada com uma série de situações processuais. Sendo a tutela 

inibitória pautada em cognição exauriente, dispensa-se a propositura de outra ação, 

na qual seja veiculado pedido principal. Assim, por meio da tutela inibitória, é possível 

a formação da coisa julgada material. Ademais, dispensa-se a urgência, que é exigida 

apenas para as medidas antecipadas e cautelares. Por sua vez, na tutela inibitória 

define-se a controvérsia de forma definitiva, com mecanismos próprios para viabilizar 

um provimento que dê tutela ao direito, inibindo o ilícito. Volta-se, assim, contra a 

ameaça de ocorrência da conduta ilícita, em caráter definitivo e autônomo.  

 

1.4 Tutela inibitória antecipada 

A tutela inibitória tem o condão de inibir a prática, repetição ou continuação 

do ilícito, voltando-se, assim, contra a ameaça de ilicitude. Na maioria das vezes, 

aquele que teme a prática ou a repetição do ilícito não pode esperar o tempo 

necessário para prolação de uma sentença que tutele definitivamente seu direito. 

Portanto, a antecipação da tutela inibitória apresenta-se como técnica imprescindível 

para evitar que o ilícito seja praticado, repetido ou continuado, considerando, para 

tanto, a adequada distribuição isonômica do ônus do tempo no processo. 

 

97 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de 
urgência. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 157. 
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Apesar da importância da antecipação da tutela final para a adequada e 

efetiva proteção dos direitos, por muito tempo acreditou-se que a execução sempre 

dependeria da declaração definitiva do direito do credor. Indicava-se que a execução 

resultaria da cognição (conhecimento) a respeito da existência do direito afirmado pelo 

autor, de modo que as atividades cognitiva e executiva possuíam uma relação de 

causalidade entre si, mas separadas por momentos processuais distintos. Inclusive, 

Liebman deixa claro que uma das finalidades da tutela condenatória é “proporcionar 

a evidência de um direito existente e não satisfeito”.98 

Partia-se da premissa de que somente era possível tutelar o direito após o 

órgão jurisdicional ter encontrado, nas palavras de Chiovenda, a “certeza 

jurídica”.99Todavia, a doutrina clássica admitia, excepcionalmente, as chamadas 

“declarações com predominante função executiva”, nas quais a executoriedade da 

sentença decorria da própria lei.100A ideia de excepcionalidade da possibilidade de a 

execução se desenvolver com base em determinado grau de probabilidade do direito 

fica clara quando o próprio Chiovenda se refere a ela como “ação executória 

anormal”.101O dogma de busca da certeza jurídica, ou busca da verdade, pautou a 

elaboração da dogmática processual clássica, que se encontrava em consonância 

com os princípios do direito liberal. Conforme será mais bem discutido no capítulo a 

respeito da prova, a ideia da necessidade da “certeza jurídica” ou de “busca da 

verdade” estava relacionada com a “neutralidade do juiz”, que encontra seus 

contornos no trabalho de Montesquieu sobre a separação dos poderes.  

Dessa maneira, percebe-se que a tutela inibitória não é uma forma de tutela 

de urgência. Todavia, em muitos casos, a efetividade da tutela inibitória dependerá de 

provimentos imediatos que possam minimizar os inconvenientes advindos do 

transcurso de tempo até a finalização do curso normal do processo (periculum in 

mora). No caso, a antecipação dos efeitos da tutela inibitória final terá espaço quando 

 

98 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. São Paulo: Saraiva, 1968, p. 13. 

99 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva. 2ª ed., 1965, 
p.p. 234-235. 

100 CHIOVENDA, Giuseppe. Op. cit. p. 236. 

101 CHIOVENDA, Giuseppe. Op. cit. p. 234. 



62 

 

a parte se achar em “situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem 

jurídica material (fumus boni iuris)”.102 

O Código de Processo Civil de 2015 prevê a tutela antecipada no livro 

referente à tutela provisória (Livro V). O artigo 294 do Código estabelece que a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Por sua vez, o parágrafo 

único do referido artigo estabelece que a tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Assim, 

segundo a sistemática da legislação processual civil vigente, pode-se entender que a 

tutela antecipada é compreendida como espécie de tutela provisória pautada na 

urgência. 

Entende-se que a qualidade relativa à provisoriedade diz respeito à decisão 

que concede a antecipação da tutela, que é instável, e, por isso, 

provisória.103Inclusive, Daniel Mitidiero compreende que a terminologia tutela 

provisória obscurece a relação entre técnica processual e tutela do direito, “turvando 

os pressupostos que são necessários para prestar diferentes tutelas mediante a 

técnica antecipatória”.104Para o referido autor, uma das formas de tutela que tem seus 

pressupostos turvados por tal terminologia é justamente a tutela inibitória contra o 

ilícito, que atende a pressupostos distintos da tutela ressarcitória contra o dano. 

Apesar da ideia de diferenciar técnica processual e tutela de direitos ser 

interessante, não se pode negar que o direito positivo indica os elementos 

fundamentais de uma tutela jurisdicional provisória, que pode ser pautada na 

evidência ou urgência, sendo essa última ainda dividida entre cautelar e antecipada. 

Todavia, percebe-se que a redação do artigo 300 do Código de Processo Civil, ao 

versar sobre os pressupostos gerais para a concessão da tutela de urgência, não se 

mostra em consonância com as características da tutela inibitória antecipada. 

 

102 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 56ª 
edição, 2015, V. 1, p.p. 596-597. 

103 SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. São Paulo: 
Saraiva. 9ª ed., 2018, v. 1., p. 676. 

104 MITIDIERO, Daniel. Comentários ao artigo 294. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR, 
Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao novo código de processo civil. 
São Paulo: RT, 2015, p. 819. 
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O artigo 300 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 

Conforme se viu no item referente aos pressupostos da tutela inibitória, o direito não 

merece tutela apenas quando se está diante do dano. Na medida em que o próprio 

Código admite a existência de uma tutela contra o ilícito (artigo 497, parágrafo único) 

independente da ocorrência do dano, seria incongruente pensar que a antecipação da 

fruição do direito de imunizar a ameaça do ilícito estivesse condicionada à 

demonstração do perigo de dano.  

Assim, entende-se que a adequada atuação da tutela inibitória contra o ilícito 

impõe uma interpretação do artigo 300 do Código de Processo Civil conforme a 

Constituição Federal, que, no artigo 5º, inciso XXXV, estabelece que a atividade 

jurisdicional deve atuar contra a ameaça ao direito, sem estar condicionada ao dano. 

Com efeito, a tutela antecipada inibitória contra o ilícito deve ter seus pressupostos 

alinhados com o texto constitucional, que permite a atuação jurisdicional contra a 

probabilidade do ilícito, pura e simplesmente.  

Para a atuação da tutela antecipada inibitória, indica-se que a expressão 

perigo de dano elencada no artigo 300 deve ser compreendida como perigo eminente 

da consumação da ilicitude. 

No caso da antecipação da tutela inibitória, tem-se a possibilidade de 

utilização do instrumento inibitório, com as técnicas a ele inerentes, condtra a 

probabilidade de condutas ilícitas, entes e independentemente da declaração de 

ilicitude do comportamento e sua efetiva probabilidade. Antecipa-se a tutela definitiva 

e final, que, no caso, se refere aos efeitos tendentes a cessar a atividade lesiva ou 

evitar que se inicie, e, consequentemente, impedir seus efeitos no futuro.  

 

1.5 Tutela inibitória e condenação para o futuro 

Na condenação para o futuro ocorre a constituição de um título executivo de 

trato sucessivo, ou seja, autoriza-se a execução do devedor não só em relação às 

obrigações vencidas, mas também àquelas que vierem a vencer, se não satisfeitas no 
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prazo e forma fixados.105Percebe-se que, na condenação para o futuro, há um 

dissociação entre o título executivo e a atualidade do adimplemento. 

A condenação para o futuro atua antes da violação do direito, de modo que é 

uma exceção à regra de que a condenação está condicionada pela violação atual do 

direito. Antecipadamente, cria-se um título executivo, prescindindo-se da atualidade 

do descumprimento da prestação.  

O artigo 323 do Código de Processo Civil estabelece que na ação que tiver 

por objeto cumprimento de prestações sucessivas, essas serão consideradas 

incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do 

processo, deixar de pagá-las ou consigná-las. Conquanto o exposto no artigo possa 

induzir a entender que somente as obrigações que vencerem no curso do processo 

serão abarcadas pela condenação, àquelas que vencerem após o trânsito em julgado 

da sentença condenatória também serão.  

Pelo exposto, é possível identificar na referida condenação uma projeção para 

o futuro, como também tem a tutela inibitória. Todavia, são institutos que não se 

confundem, pois a condenação para o futuro não tem função preventiva.  

Chiovenda inseriu a condenação para o futuro entre os “processos 

preventivos”, pois, através dela, previne-se o dano que decorreria da falta de um título 

executivo quando a prestação não for cumprida.106A posição de Chiovenda foi 

potencializada por Calamandrei, que, ao diferenciar a tutela cautelar da tutela 

preventiva, sustentou que a condenação para o futuro constitui caso notório de tutela 

preventiva.107 

As posições acima não estão de acordo com a função que deve ser exercida 

pela tutela preventiva. Embora a condenação para o futuro seja admitida antes da 

violação do direito, identificando, previamente, a sanção para o caso de lesão, não se 

 

105 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998, v. 3, p. 87. 

106 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Campinas: Bookseller, 1998, v. 1, 
p. 237. 

107 CALAMANDREI, Piero. Introduzione allo studio sistemático dei provvedimenti cautelari. Padova: 
Cedam, 1936, pp. 40-41. 
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volta a inibir a prática da conduta ilícita. Ao contrário, a condenação para o futuro é 

concebida para atuar quando violado o direito, ou seja, depois que o direito foi lesado.  

No sentido acima, impende reproduzir o ensinamento de Luiz Guilherme 

Marinoni: 

“Uma técnica processual que permite, antes da violação do direito, a 
possibilidade de acesso imediato à via que implementa a tutela 
repressiva – isto é, a tutela que supõe a violação do direito -, está muito 
longe de conter qualquer resquício ou vestígio de preventividade. É 
preciso que reste claro que a condenação para o futuro, ainda que 
admitida antes da violação do direito, é concebida para o caso de 
violação, ou seja, para atuar depois que o direito foi lesado, e não para 
impedir sua lesão. É neste sentido que se diz que que a condenação 
para o futuro não exerce verdadeira função preventiva, uma vez que a 
preocupação com a prevenção, aqui, exige, que se pense em tutela 
efetivamente capaz de impedir a violação do direito.108 

Atribuir à condenação para o futuro função preventiva significaria dar a esta 

terminologia significado muito amplo, pois o que se pretende prevenir com a 

condenação para o futuro é o espaço de tempo entre o momento da violação e a 

possibilidade de ajuizar a execução forçada.109 

A tutela inibitória visa impedir a prática lesiva ao direito, permitindo ao autor 

fruir in natura, na forma específica do interesse jurídico que é titular. Por sua vez, a 

condenação para o futuro procura formar título executivo antes do inadimplemento da 

obrigação, viabilizando o acesso mais rápido à tutela executiva. A condenação para o 

futuro não tem o objetivo de inibir a prática do ilícito, pois convive com possibilidade 

da violação ao direito. Portanto, há traços distintivos entre a tutela inibitória e a 

condenação para o futuro. 

  

 

108 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p. 50. 

109 PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile. Napoli: Jovene Editore, 3 ª ed., 1999, 
p. 215. 
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2 PROVAS 

2.1 Fato na perspectiva processual 

Há uma série de dificuldades relacionadas à definição de fato, sobretudo 

quando inserido dentro da perspectiva processual. Dentre as dificuldades, encontra-

se o problema de distinguir as questões de fato das questões de direito, que pode ser 

tratado de várias maneiras e com consequências diversas. Para os fins que o presente 

trabalho almeja, importa considerar o fato e sua relação com o direito no contexto da 

tomada da decisão judicial. 

Durante o tempo em que dominou o positivismo jurídico, fato e direito, no 

contexto da decisão judicial, eram observados a partir de um enfoque estático, imóvel. 

A independência entre fato e direito era a base para a ideia de subsunção, que se 

encontrava apoiada em um silogismo puro, por meio do qual se operava a aplicação 

do direito. Fato e direito não podiam ser confundidos, sendo cada qual examinado 

isoladamente, por meio instrumentos de investigação próprios. “Assim, numa estrutura 

tipicamente silogística, o Juiz deveria estabelecer a norma aplicável ao caso concreto 

e, numa operação separada e distinta, o fato controvertido, procedendo em seguida à 

subsunção do fato à norma”.110 

Portanto, ao direito probatório apenas cabia introduzir o fato no silogismo que 

compunha a decisão judicial. O modelo silogístico amparado na técnica de subsunção 

encontrava-se assentado na tentativa de excluir da função judicial o poder criador do 

direito, funcionando como uma garantia contra o arbítrio do juiz. Trata-se de uma 

premissa ideológica, segundo a qual o juiz, ao exercer a função judicial 

autonomamente, como uma “máquina de silogismos”, não agiria com 

discricionariedade, evitando-se, assim, o arbítrio. A função judicial, nessa perspectiva, 

é, “em essência, a boca que pronuncia a palavra inanimada da lei da qual falava 

 

110 KNIJNIK, Danilo. Os “Standards” do convencimento judicial: paradigmas para seu possível controle. 
Disponível em: http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Danilo%20Knijnik%20-%20formatado.pdf. 
Acesso: 01.03.20. 
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Montesquieu, e dessa palavra inanimada – que é da lei, não do juiz – deriva as 

consequências que determinam a decisão nos casos concretos”.111 

Nesse ponto, são significativas as palavras de Chiovenda, que se inserem no 

contexto de sua época. Ao analisar a questão da interpretação do direito, o grande 

jurista asseverava que “quando se fala em interpretação admite-se na lei um 

pensamento que o juiz nada mais faz do que aplicar”, concluindo que “a interpretação 

é obra da doutrina, não do juiz: se a interpretação deve considerar-se como fonte do 

direito, é evidente que o juiz não faz mais que formulá-la”.112 

Por sua vez, Carnelutti indica que a própria estrutura da sentença se explica 

por sua forma lógica, caracterizada em um silogismo. Assim, a premissa maior seria 

constituída pela afirmação da situação prevista pela norma jurídica, enquanto que a 

premissa menor a situação fática que se encontra suposta no caso, sendo que a 

conclusão é a aplicação (ou não) do estabelecido pela norma jurídica a situação fática 

que, supostamente, lhe faz referência.113 

Ocorre que referido modelo não encontra mais consonância quando se fala 

em interpretação e aplicação da lei pelo juiz no âmbito da decisão judicial.  “Os juízes 

não têm mais raciocinado por silogismos – e muito menos por cadeias de silogismos 

– e nenhuma motivação é de fato reduzível a um silogismo ou uma cadeia de 

silogismos”.114Há, por conseguinte, uma crise desses modelos. 

Não se espera do juiz uma atividade meramente lógica ou matemática no 

âmbito da função jurisdicional. A atividade jurisdicional é criativa, e não meramente 

subjuntiva. Conforme o ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno, trata-se de função 

concretizadora: 

“Já não se pode falar, em todos e em quaisquer casos, que a atividade 
do intérprete e do aplicador do direito seja meramente subsuntiva, 
mas, bem diferentemente, sua função passa a ser concretizadora, no 

 

111 TARUFFO, Michele. Ensaios sobre o Processo Civil. Escritos sobre processo civil e justiça civil. 
Porto Alegue: Editora Livraria do Advogado. 2017. p. 86 

112 CHIOVENDA, Giuseppe. Principios de derecho procesal civil, vol. I, trad. De Jose Casais y Sntalo: 
Reus, 1992, p.p. 90/91). 

113 CARNELUTTI, Francesco. La prueba Civil, trad. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos Aires: 
Depalma, 2. Ed., 1982, p.p. 4-5. 

114 TARUFFO, Michele. Op. cit. p. 85. 
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sentido de criadora do próprio direito a ser aplicado, justamente em 
função da complexidade do ordenamento jurídico atual.”115 

Se é possível afirmar que a crise do modelo silogístico levou a uma nova 

compreensão sobre a relação entre fato e direito, sobretudo no que toca à superação 

da independência e heterogeneidade das questões de fato e de direito, impende 

indagar sobre os modelos que vieram a surgir como substitutos da velha fórmula de 

interpretação e aplicação do direito. Apesar de não ser possível uma resposta 

conclusiva, importa destacar que o fato se apresenta com particular evidência quando 

se fala em decisão judicial. O fato desenvolve uma função decisiva quanto à atribuição 

à norma do significado aplicável ao caso concreto.  

“Enquanto o intérprete pode limitar-se a estabelecer quais são os 
significados válidos e aceitáveis a uma disposição normativa, o 
operador prático, em particular o juiz, deve ir além e estabelecer quais, 
entre esses significados válidos e aceitáveis de uma disposição 
normativa, faz referência aos fatos do caso concreto. Nesse sentido, 
pode-se dizer que o fato tem um papel central e determinante no 
âmbito da interpretação da norma: as normas se aplicam aos fatos, e 
os juízes decidem com base nos fatos aos quais devem se aplicar as 
normas. Como – dentre muitos – disse Engish, é o caso concreto que 
determina o significado da norma.”116 

Castanheira Neves sustenta que da questão de direito não é possível 

prescindir-se da influência da questão de fato. O direito seria um síntese normativo-

material que tem o fato como elemento, já que quando se pensa no direito, pensa-o 

como forma destinada ao fato. Vale reproduzir o ensinamento do referido jurista: 

“O facto não tem existência senão a partir do momento em que se 
torna matéria de aplicação do direito, o direito não tem interesse senão 
no momento em que se trata de aplicar o facto; pelo que, quando o 
jurista pensa o facto, pensa-o como matéria do direito, quando pensa 
o direito, pensa-o como forma destinada ao facto. (...) o direito não é 
elemento, mas síntese; não é premissa de validade, mas validade 
cumprida; não é prius, mas posterius; não é dado, mas solução; não é 
ponto de partida, mas resultado; não está no princípio, mas no fim. 
Pelo que o sem-sentido metodológico do esquema normativista-
subsuntivo é agora uma evidência. Não é ‘o direito’ que se distingue 
de ‘o fato’, pois o direito é a síntese normativo-material em que o ‘facto’ 

 

115 SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. São Paulo: 
Saraiva. 9ª ed., 2018, v. 1., p. 100. 

116 TARUFFO, Michele. Op. cit. p. 87. 



70 

 

é também elemento, aquela síntese que justamente a distinção 
problemática criticamente prepara e fundamenta.”117 

Entende-se, por conseguinte, que não há a possibilidade de uma cisão radical 

entre questão de fato e questão de direito, de modo que é importante pensar em novos 

padrões decisórios e de verificação dos fatos que os considerem em um processo 

dinâmico de interdependência. 

Faz-se necessário um novo instrumento de verificação dos fatos, que os 

relacionem com a norma jurídica que será aplicada ao caso. A relação entre norma e 

fato pode ser complexa e problemática, mas é importante frisar que, na dinâmica da 

decisão judiciária, o fato é o ponto de partida do raciocínio decisório. Nessa 

perspectiva, é possível identificar que a aplicação do direito envolve uma atividade 

altamente dinâmica, sendo que a formulação do juízo de fato e de direito são conjunta 

e reciprocamente elaborados, relacionando-se dialeticamente. Um exerce grande 

influência sobre o outro, estando inseridos dentro de um intenso movimento da norma 

ao fato, do fato à norma, até chegar-se ao resultado final.118 Referida compreensão é 

intitulada como “espiral hermenêutica” ou “círculo hermenêutico”. 

Pelo exposto, fica claro que a ideia de absoluta independência entre questão 

de fato e de direito deixa de fazer sentido, pois referidas questões são, na verdade, 

determinadas por uma dinâmica de determinação recíproca e sucessiva entre fato e 

norma. Todavia, essa espiral de atribuição de sentido, altamente dinâmica, não parte 

do nada. O problema interpretativo nasce do fato sobre o qual emerge a decisão, 

sendo que o fato é o elemento que determina o início e a direção em que se move a 

espiral hermenêutica.  

Dentro da perspectiva hermenêutica acima, o fato apresenta-se como o 

primeiro e fundamental elemento da “pré-compreensão” que move a interpretação: 

individualiza-se um significado aplicável ao fato. Portanto, não é fato bruto que é 

considerado pela decisão judicial, mas sim um fato que já foi objeto de um 

 

117 NEVES, Antonio Castanheira. Questão-de-facto e questão-de-direito. O problema metodológico da 
juridicidade (ensaio de uma reposição crítica). Coimbra: Almedina, 1967, p. 586. 

118 KNIJNIK, Danilo. Os “Standards” do convencimento judicial: paradigmas para seu possível controle. 
Disponível em: http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Danilo%20Knijnik%20-%20formatado.pdf. 
Acesso: 01.03.20. 
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compreensão e valoração prévia. Os fatos em litígio ou os fatos da causa são 

necessariamente determinados com base nas regras jurídicas que são aplicadas com 

o objetivo de solucionar a causa, de modo que não há como negar que os fatos na 

perspectiva processual são carregados de contexto. 

Assim, no que diz respeito ao fato no contexto processual, vale destacar que 

ele não entra no processo (salvo exceções muito particulares) na sua materialidade 

empírica, pois é, primeiramente, verificado fora do processo, e não é normalmente 

repetível ou diretamente perceptível. Aqui, vale reproduzir o ensinamento de Michele 

Taruffo: 

“Em consequência, salvo alguns elementos de prova circunstancial, os 
fatos não podem ser percebidos pelo juiz: esses devem ser 
reconstruídos pelo julgador com base na prova disponível. Fatos, 
então, são tomados em consideração de uma forma muito peculiar, 
isto é, na forma de enunciados acerca do que ocorreu faticamente.”119 

As descrições dos fatos, que são incorporados no processo sob a forma de 

enunciados, têm como base um leque de vários critérios, tais como regras de 

linguagem, fatores institucionais, categorias de pensamento, valores éticos e sociais, 

disposições jurídicas pertinentes etc. Descrever um fato é escolher uma descrição 

desse fato entre várias outras possíveis. 

O fato entra no processo sob a forma de enunciados que o descrevem, ou, 

mais precisamente, sob a forma de conjuntos ordenados de enunciados, isto é, 

narrações. O processo é composto por um conjunto de narrações que estão sendo 

construídas e propostas por diversos pontos de vista: advogados, testemunhas, 

assistentes técnicos, e o juiz.  

A premissa de que os fatos são trazidos aos processos por meio de 

enunciados descritivos, que, ao se inserirem em um conjunto ordenado, se constituem 

como narrativas, é de suma importância para compreender o objeto e finalidade da 

prova. Ademais , tal elucidação tem estreita relação com a ideia de que o resultado 

do processo e a convicção do juiz são frutos da participação das partes e da influência 

que exercem sobre a formação do juízo mediante suas alegações e provas. 

 

119 TARUFFO, Michele. A prova. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., p. 19. 
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 Narrativas e fatos. 

Como o tema das narrativas tem ganhado espaço no discurso relativo às 

provas e ao processo, algumas observações, ainda que incompletas, são necessárias. 

Na perspectiva processual, urge indicar que as histórias que são contadas em juízo 

podem ser tratadas como narrativas.120 

Todavia, ao contrário do que se passa com as narrativas que têm como 

escopo a experiência estética, as narrativas processuais devem ser encaradas sob o 

ponto de vista da incredulidade. Por exemplo, ao se ler um texto de ficção científica, 

como o romance 1984, de George Orwell, é mais oportuno não ser incrédulo, pois, 

assim, é possível colocar-se no contexto da narração pelo tempo necessário para a 

leitura. A suspeição da incredulidade é necessária para uma melhor fruição da obra. 

Por sua vez, quando se está diante de narrativas voltadas à necessidade de 

convicção sobre o que ocorreu ou ocorrerá, mais particularmente no que se refere a 

eventos do mundo humano ou material, a incredulidade é condição necessária, pois 

é premissa para uma abordagem crítica e, por conseguinte, mais racional dos 

fenômenos. Trata-se da abordagem que deve ser realizada em relação às narrativas 

processuais, sobretudo no contexto da decisão judicial.  

As histórias e as narrativas são necessárias, tanto no contexto do processo 

como fora dele, já que são instrumentos por meio dos quais informações 

fragmentadas e acontecimentos esparsos são combinados e compostos em um 

“complexo coerente de sentido”.121Todavia, são construções interpretativas dos 

eventos, de modo que devem ser observadas sob o prisma da suspeição e 

possibilidade, já que estão sujeitas à imprecisão, variabilidade, e, até mesmo, 

manipulações na descrição dos fatos. Aqui, mais uma vez, vale reproduzir as ideias 

de Michele Taruffo: 

“Deste ponto de vista, o processo pode ser interpretado como um 
conjunto de narrações que estão sendo construídas e propostas por 
diversos sujeitos e de diversos pontos de vista, ou seja, dos 
advogados, das testemunhas, dos assistentes técnicos e – finalmente 

 

120 TARUFFO, Michele. Uma Simples Verdade. O juiz e a construção dos fatos. São Paulo: Marcial 
Pons, 2016, 1. Ed., p. 53. 

121 TARUFFO, Michele. Op. cit. p. 54. 



73 

 

 

– do juiz. Uma característica importante das narrações judiciais é que 
elas não são pré-datadas ou pré-constituídas ao processo Ao 
contrário: elas vêm construídas por diversos sujeitos que, no processo, 
narram fatos, e são, portanto, o resultado da complexa atividade de 
“composição” da narrativa, por muitos aspectos similares à atividade 
com a qual um escritor compõe a narrativa de um acontecimento em 
um romance.”122 

Um aspecto das narrativas processuais que reforça a necessidade da 

premissa da incredulidade para abordá-las é que o contexto do processo não 

compreende somente uma narrativa homogênea. Quando se observa o processo na 

perspectiva das narrativas, percebe-se um número variável de histórias contadas por 

sujeitos diferentes, de modos diferentes e com objetivos diferentes. Por exemplo, os 

advogados narram histórica imbuídos de um espírito adversarial, pois o contexto 

processual apresenta a estrutura de uma controvérsia. Assim, os advogados 

apresentam esquemas de enunciados descritivos e de narração que são alternativos 

e contraditórios na organização dos fatos.123  

Por sua vez, conforme já indicado, a diferenciação entre fato e direito é incerta 

e problemática, podendo ser enfrentada por diferentes perspectivas e contextos. De 

qualquer forma, partindo-se do que se expôs ao se referir às questões de fato e direito, 

as narrativas processuais ligam-se aos aspectos jurídicos da controvérsia. Todavia, 

não significa que seja impossível analisar as narrativas sobre os fatos, dissociando-

as dos aspectos jurídicos. Pode-se falar especificamente em narrações de fato, pois, 

ainda que a dimensão dos fatos, no contexto processual, esteja relacionada com os 

aspectos jurídicos da controvérsia, é possível que os fatos sejam encarados de forma 

destacada e diferenciada. Assim, é viável que o direito probatório possa abordar 

racionalmente os enunciados sobre os fatos e, também, as narrativas que os ordenam 

em um conjunto dotado de sentido. 

 

122 TARUFFO, Michele. Ensaios sobre o Processo Civil. Escritos sobre processo civil e justiça civil. 
Porto Alegue: Editora Livraria do Advogado. 2017.p. 90. 

123 Aqui, poder-se-ia abordar a necessidade (ou não) de se falar em uma ética da narrativa, que impeça 
o advogado de apresentar uma narrativa que julgue falsa. Todavia, não se trata do escopo do trabalho. 
A exposição sobre as narrativas processuais tem por objetivo traçar premissas para a construção do 
objeto e finalidade da prova, bem como esboçar a ideia de que a formação da convicção sobre os fatos 
passa, necessariamente, pela participação das partes.  
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Como é sabido, o direito não pode ser provado no sentido próprio e específico 

do termo, eis que o juiz conhece o direito que deve aplicar para resolver a controvérsia, 

conforme preconiza a máxima jura novit curia. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que 

somente os fatos podem ser provados. Apesar de tanto os enunciados relativos aos 

aspectos jurídicos da controvérsia, como os relativos aos fatos, serem objeto de 

interpretação, escolha, argumentação e justificação, somente os enunciados fáticos 

podem ser provados. O que justifica essa ideia é a característica de serem os 

enunciados sobre os fatos apofânicos, ou seja, podem ser verdadeiros ou falsos.  

Portanto, as provas têm sua relevância aferida de acordo com os fatos 

juridicamente relevantes para a causa, e não às argumentações jurídicas propostas 

pelas partes para definir seus aspectos jurídicos. A prova não é um elemento retórico, 

mas sim um instrumento de verificação da veracidade da conexão entre os 

enunciados fáticos e a realidade que descrevem, seja passada, presente ou futura.  

 

2.2 Determinação dos fatos 

Quando se analisa os fatos na perspectiva processual, faz-se necessário 

apontar quais deles devem ser levados em consideração. Os fatos são integrados ao 

processo por meio de enunciados, mas nem todos os fatos são relevantes para o 

processo. Portanto, na definição dos fatos importantes para a causa, alguns aspectos 

merecem ser levados em consideração. 

Os fatos são selecionados e definidos com base na sua relevância para a 

controvérsia, de modo que circunstâncias irrelevantes, ainda que sejam trazidas ao 

processo por meio de enunciados descritivos, não são levadas em conta, sobretudo 

quando se trata de estabelecer quais enunciados fáticos devem ser provados. Os 

fatos por provar devem ser relevantes ou influentes, isto é, devem ter condições de 

influir na decisão da causa, de modo que são excluídos do âmbito probatório os fatos 

que nenhuma influência exercem sobre a decisão judicial (frustra probatur quod 

probatum non relevat). Pode-se apontar dois aspectos para aferir a relevância de um 

fato para a controvérsia: jurídico e lógico. 
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Um fato é juridicamente relevante quando corresponde ao tipo de fato definido 

pela regra jurídica considerada como possível base para a decisão. Portanto, os fatos 

têm sua relevância jurídica atrelada à regra cuja aplicação é vislumbrada como critério 

para a decisão final: “esses fatos são os fact probanda fundamentais (ou seja, o 

principal objeto da prova) e representam o conteúdo dos enunciados fáticos mais 

importantes”.124 

Por sua vez, um fato é logicamente relevante se, não sendo principal, pode, 

todavia, ser usado como uma premissa, um ponto de partida para o raciocínio 

inferencial que pode levar a conclusões sobre a veracidade ou falsidade de um 

enunciado relativo a um fato principal. Assim, o conhecimento de um determinado fato 

pode ser induzido da verificação de um outro fato.125 

 

2.3 Objeto da prova 

Pelo exposto acima, pode-se asseverar que o objeto da prova é o enunciado 

que descreve o fato, considerado em um conjunto ordenado e dotado de sentido. 

Assim, o objeto da prova é o enunciado fático que integra uma narrativa processual. 

A prova não tem como objeto o fato em si mesmo, que existe independentemente do 

processo.126 Quando se prova, verifica-se a veracidade de um enunciado fático, 

qualificando-o como verdadeiro ou não. “O fato existe ou inexiste, aconteceu ou não 

aconteceu, sendo, portanto, insuscetível dessas adjetivações ou qualificações”.127 

Há autores que defendem a ideia de que, na medida em que os enunciados 

se referem fatos dos quais se extrai a pretensão exercida em juízo, provar a afirmação 

sobre o fato seria justamente demonstrar a ocorrência de tais fatos. Nesse sentido, 

 

124 TARUFFO, Michele. A prova. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., p. 61. 

125 Conforme se verificará ao longo do presente trabalho, a relevância lógica de um fato é de suma 
importância para a construção de um raciocínio que se debruça sobre o problema envolvendo a prova 
de fatos que indicam a probabilidade da ocorrência de um evento futuro, como no caso da tutela 
inibitória. 

126 “Los hechos no se prueban; los hechos existen. Lo que se prueba son afirmaciones, que podrán 
referirse a ellos” (SANTIS MELENDO, Santiago. La prueba: los grandes temas del derecho probatori. 
Buenos Aires: EJEA, 1978, p. 13.) 

127 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 6ª 
ed., V.III, 2009, p. 57. 
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observa Araújo Cintra que, “se as provas giram em torno de afirmações de fato, elas 

recaem sobre os próprios fatos afirmados”.128Humberto Theodoro Júnior também 

defende tal posição, indicando que a própria lei processual assevera que os meios de 

prova são empregados no processo “para provar a verdade dos fatos em que se funda 

o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (artigo 369, do Código 

de Processo Civil).129 

A visão que entende que o objeto da atividade é o fato, já que as afirmações 

(enunciados) lhes fazem referência, não leva em consideração a ideia de que os 

enunciados sobre os fatos estão inseridos no processo dentro de uma narrativa. 

Referida narrativa dá sentido aos enunciados fáticos, ordenando-os. A atividade 

probatória procura aferir a veracidade dos enunciados levando em consideração a 

narrativa da qual fazem parte, de sorte que não são os fatos, considerados em si 

mesmo, que são objeto da prova, mas os enunciados que os descrevem, dentro de 

uma narrativa que forma um complexo informativo dotado de sentido.  

Identificar se, no processo, a prova tem por objeto um fato ou o enunciado que 

o descreve é importante para elucidar a ideia de que o resultado do processo e a 

formação da convicção judicial são resultados da participação das partes, que 

integram os fatos ao processo sob a forma de narrativas. Todavia, não são todas os 

enunciados fáticos que serão objeto da atividade probatória. 

A decisão sobre a veracidade ou falsidade dos enunciados fáticos no âmbito 

do processo parte da determinação de quais narrativas são construídas em relação 

aos fatos essenciais para a solução da controvérsia. O presente trabalho tem como 

premissa a possibilidade de que no processo seja apurada a verdade, de modo que o 

direcionamento da atividade probatória deve ser realizado nesse sentido. Considera-

se o processo como um conjunto estruturado de atividades que têm o escopo de obter 

elementos de conhecimento verídico sobre os fatos relevantes para a controvérsia. 

Portanto, o juiz não deve escolher a narrativa que lhe pareça mais razoável sob o 

ponto de vista retórico, pois, em termos de determinação da verdade, deve-se 

 

128 ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000, v. IV, n.5, p. 5. 

129 THEDORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 56ª 
ed., v. 1, p. 853. 
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escolher aquela que seja verdadeira. Todavia, o juiz não está preso às narrativas das 

partes quando ambas se apresentam como falsas, de modo que somente escolherá 

uma delas quando a identificar como verdadeira.  

Ainda quanto a quais fatos a atividade probatória deve se ater, é comum fazer 

referência àqueles definidos pela regra legal como critério jurídico para a decisão 

judicial. Aqui, o objeto da prova seria a narrativa construída sobre os fatos que se 

qualificam como juridicamente relevantes, ou seja, os fatos em relação aos quais se 

aplica a regra jurídica em questão.  

Ocorre que há situações em que tais fatos, ainda que juridicamente 

relevantes, não reclamam provas para serem tidos como demonstrados. Conforme 

estabelece o art. 374, do Código de Processo Civil, não dependem de provas os fatos: 

“i) notórios; (ii) afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; (iii) 

admitidos, no processo, como incontroversos; (iv) em cujo favor milita presunção legal 

de existência ou veracidade. Os enunciados sobre os fatos que se enquadrem nas 

situações delimitadas pelo art. 374 não são objeto de prova porque prová-los seria 

inútil, contrariando a celeridade e o princípio da máxima eficiência dos meio 

probatórios, que é defendido por William Santos Ferreira nos seguintes termos: 

“a existência de meios de ampla defesa é coerente com uma 
expectativa de máxima eficiência destes. Não basta o direito à prova 
e de meios que o assegurem e não obstem o contraditório e a ampla 
defesa. É preciso um terceiro e último elemento: a qualidade de cada 
um dos instrumentos probatórios empregados, a busca de uma 
eficiência máxima no esclarecimento do thema probandum; um 
reconhecimento que há uma mandado de otimização, provocados de 
atitudes tanto legislativas, como dos intérpretes e dos operadores do 
direito, voltadas a maximizar os resultados quando da utilização do 
ferramental instrutório, aqui estaremos no terreno da máxima 
eficiência dos meios probatórios.”130 

Portanto, a atividade probatória deve ser exercida para aferir a veracidade 

sobre os enunciados que se referem a fatos relevantes para o julgamento da causa. 

Sobre os fatos relevantes, assevera Cândido Rangel Dinamarco: 

“Fatos relevantes são aqueles cujo reconhecimento seja capaz de 
influir nos julgamentos a proferir no processo. Mais precisamente, são 

 

130 SANTOS FERREIRA, William. Princípios fundamentais da prova cível, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 184. 
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os acontecimentos ou condutas que, havendo sido alegados na 
demanda inicial ou na defesa do réu, tenham em sete a desejada 
eficácia constitutiva, impeditiva, modificativa ou extintiva pretendida 
por aquele que os alegou”. 

Ademais, vale destacar que são passíveis de serem provados não apenas os 

fatos passados, mas também os presentes e futuros, tal como corre com os lucros 

cessantes por responsabilidade extracontratual.131 

Por sua vez, para que a atividade probatória tenha sua máxima eficiência 

respeitada, faz-se necessário que os enunciados sobre os fatos sejam precisos, já 

que as “alegações genéricas ou vagas não comportam provas (ex.: não basta alegar 

genericamente a insinceridade do pedido de retomada, mas é necessário descrever 

fatos concretos e precisos que indiquem sua ocorrência)”.132 

A demanda do autor e a defesa do réu estão sujeitas ao princípio da 

substanciação, de sorte que devem se fundar em fatos concretos adequados ao 

acolhimento da pretensão ou da resistência a ela oposta (artigos 319, III, e 336 do 

Código de Processo Civil). Em outras palavras: “o objeto da prova recai sobre fatos 

cuja existência devidamente reconhecida pelo juiz darão ensejo ao acolhimento ou à 

rejeição do(s) pedido(s) de tutela jurisdicional”.133 

Entretanto, como já indicado no item sobre a determinação dos fatos, outros 

fatos são também relevantes para a decisão. A decisão judicial nem sempre versa 

somente sobre os fatos tidos como principais, assim considerados por sua relevância 

jurídica, mas também sobre fatos secundários, que têm relevância lógica, pois são 

premissas inferenciais para a construção do raciocínio judicial que leva aos fatos 

principais. Por meio dos fatos secundários, constroem-se as premissas para a 

formulação de inferências válidas relativas a outros fatos. Portanto, também as 

narrativas sobre esses fatos, quando presente a relevância e adequação lógica, são 

objeto da atividade probatória. 

 

131 ECHANDÍA, Hernando Devis. Compendio de la prueba judicial. 1. Ed. 1 reim. Santa Fé: Rubinzal-
Culzoni, 2007, vol. I, p. 76-77. 

132 LOPES, João Batista. A prova no direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, 
3ª ed., p. 32. 

133 SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso sistematizado de direito processual. São Paulo: Saraiva, 
2011, 4. Ed., v.2, t.1, p. 281. 
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Em relação ao ponto acima, impende destacar que a prova pode ser direta ou 

indireta. Prova direta é aquela que demonstra a veracidade do enunciado sobre o fato 

principal, que se refira ao thema probandum. Indireta é a prova que evidencia outro 

fato, do qual, por raciocínio lógico, se chega a um conclusão a respeito dos 

enunciados sobre os fatos principais. Aqui, vale destacar que a classificação da prova 

em direita ou indireta tem razão de ser somente se for compreendida dentro de um 

narrativa, que constrói um contexto informativo que relaciona, por meio de uma cadeia 

causal, dois fatos: um direto e outro indireto. 

  Fato direto e fato indireto 

Os fatos diretos são as condutas ou acontecimentos que, tendo sido alegados 

na demanda inicial ou na defesa do réu, podem, em tese, permitir a desejada eficácia 

constitutiva, impeditiva, modificativa ou extintiva pretendida por aquele que as 

alegou.134 Ou seja, são os fatos que dizem respeito ao thema decidendum, cujo 

espaço é delimitado pelas afirmações do autor, que embasam seu pedido, e pelos 

argumentos do réu, que dizem respeito às exceções apresentadas para a rejeição do 

pedido. 135 

Todavia, podem existir outros fatos que, quando provados e por via de 

raciocínio, indicam a veracidade dos enunciados sobre os fatos diretos ou principais. 

“É o fato ou parte do fato certo, que se liga a outro fato que se tem de provar, ou a 

fato que, provado, dá ao indício valor relevante na convicção do juiz, como 

homem”.136Trata-se dos indício ou fatos indiretos. Por si só, o fato indireto ou indício 

não tem valor. “No entanto, como causa ou efeito de outro fato, suscita o indício uma 

operação por meio da qual poder-se-á chegar ao conhecimento desse outro”.137 

 

134 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 6ª 
ed., V.III, 2009, p. 64. 

135 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e Convicção. 5ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2019, p. 114. 

136 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 3ªed., 1997, t. 5, p. 324. 

137 DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 
Salvador: JusPodivm, 2ª ed., 2008, p. 57. 
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 Prova indireta 

O primeiro que indicou a distinção entre prova direta e prova indireta foi 

Carnelutti, que afirmou que a diferença entre os dois tipos de prova está na 

coincidência ou divergência do fato que é objeto da prova e do fato percebido pelo juiz 

(objeto da percepção).138Segundo o grande jurista, quando o fato está ao alcance da 

percepção do juiz, estar-se-á diante de um fato que pode ser objeto de uma prova 

direta. Por sua vez, quando o objeto de percepção não é o objeto de prova, mas sim 

outro fato que o juiz utiliza para inferir a existência de outro fato, deve-se falar em 

prova indireta.139 

Todavia, impende indicar a distinção entre o fato a ser provado – que pode 

ser direto ou indireto -, o meio de prova que procura elucidá-lo e a percepção judicial 

– que também pode ser direta ou indireta.140Fontes de prova são pessoas ou coisas 

dos quais é possível extrair informações capazes de comprovar a veracidade de um 

enunciado. São elementos externos, que são introduzidos ao processo por meio de 

enunciados que os descrevem. Meio de provas são técnicas que têm a finalidade de 

investigar as informações contidas nas fontes de prova. São fenômenos internos do 

processo. 

Quanto à ideia de percepção, indicada por Carnelutti para traçar a distinção 

entre prova direta e indireta, deve-se destacar que a prova nem sempre permite uma 

percepção direta do fato, seja ele direto ou indireto. A classificação que distingue a 

prova direta e a indireta não deve levar em consideração a possibilidade de o juiz 

perceber o fato ou não, mas sim o raciocínio realizado com base nos fatos introduzidos 

ao processo. Se o juiz elaborar raciocínio que relacione automaticamente o meio de 

prova com o fato, está-se diante da prova direta. Agora, se o juiz estabelecer um 

raciocínio dedutivo, que deva ser explicado racionalmente, para demonstrar que o 

 

138 CARNELUTTI, Francesco. La prueba civil. Buenos Aires: Depalma, 1982, 2ª ed., p. 53. 

139 “La diferencia entre los dos tipos de prueba estriba en ia coincidencia o en la divergencia del hecho 
a probar (objeto de la prueba) y del percebido por el juez (objeto de la percepcion); precisamente, la 
prueba indireta presenta la separación entre el objeto de la prueba y el objeto de la percepción: el hecho 
sometido a la percepción del juez no sirve sino de médio a su conociemento.” (CARNELUTTI, 
Francesco. La prueba civil. Buenos Aires: Depalma, 1982, 2ª ed., p. 55). 

140 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Op. cit., p. 114. 
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enunciado sobre um fato pode ser considerado verdadeiro pela prova de outro fato, 

quem com ele possui um relação de causalidade, está-se diante da prova indireta.  

 Portanto, pode-se afirmar que quando a verdade de um enunciado relativo a 

um fato principal é delimitada por meio de inferências acerca da verdade de outro fato, 

que se apresenta como premissa, este último é considerado como objeto de meio de 

prova indireto daquele fato principal.  

Nos sistemas de língua inglesa, esse tipo de prova é comumente chamada de 

circunstancial, indizienbeweis nos de língua alemã, présomption de l’homme na 

França, presunzione semplice na Itália e presuncion na Espanha.141Apesar da 

diferença, pode-se dizer que tais provas têm características comuns em todos os 

sistemas processuais. 

O único critério relevante para se considerar o valor probatório de um indício 

é o da sua utilidade: a partir da prova do enunciado relativo ao fato indiciário o juiz 

deve conseguir obter conclusões inferenciais sobre a verdade ou falsidade de um 

enunciado relativo a um fato em litígio.142Assim, a estrutura fundamental das provas 

indiretas está estabelecida pela conexão inferencial por meio da qual o juiz vincula um 

indício (o factum probans) a um fato litigioso (o factum probandum). A característica 

que destaca esse estrutura lógica é a inferência que o julgador traça ao conectar o 

factum probans ao factum probandum.  

 

2.4 Prova e verdade 

Conquanto os fatos sejam integrados ao processo por meio de enunciados 

carregados de contexto, uma vez que o direito define e seleciona os fatos essenciais 

para a controvérsia, não se pode negar que também possuem uma dimensão 

empírica: “existem como base de um caso jurídico somente quando pode ser dito que 

existem no mundo empírico”.143 Por exemplo: um acidente de trânsito é um fato 

empírico antes e além de ser qualificado juridicamente com um caso de dano. Quando 

 

141 TARUFFO, Michele. A prova. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., p. 102. 

142 TARUFFO, Michele. Op. cit., p. 102. 

143 TARUFFO, Michele. A prova. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., p. 18. 
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se leva em consideração a dimensão empírica dos fatos, e não somente o contexto 

jurídico no qual estão inseridos, percebe-se que a questão da veracidade e falsidade 

dos enunciados que os descrevem e integram ao processo tem sentido. A dimensão 

empírica dos fatos é importante no contexto da prova e da decisão judicial. 

“Quando se fala da verdade de um fato, na realidade fala-se da 
verdade de um enunciado acerca desse fato. Por conseguinte, o que 
se prova ou se demonstra no processo judicial é a veracidade ou 
falsidade dos enunciados acerca dos fatos em litígio. Por outro lado, 
tais enunciados não são dados a priori, tampouco são determinados 
objetivamente por alguém: enunciados fáticos são construções 
linguísticas definidas pelas partes e pelo juiz.”144 

Por sua vez, ainda que se faça referência aos  fatos que são 

determinados valorativamente por regras jurídicas, não há como afirmar que a 

verdade desses fatos seja carente de sentido. É evidente que alguns fatos são 

definidos por regras que os qualificam com termos valorativos, tais como “bom”, 

“normal”, “razoável”, “justo” etc. Aqui, é difícil estabelecer quais são os fatos essenciais 

para a causa, eis que se demanda, para tal desiderato, juízos de valor. Todavia, os 

fatos definidos valorativamente pelas regras jurídicas não possuem apenas uma 

dimensão axiológica. Assim como os fatos contextualizados pelo caso jurídico, esses 

fatos têm uma dimensão empírica, ou seja, existem ou não no mundo.   

“Em consequência, primeiro devem ser determinados como fatos 
<<reais>>, e sua verdade empírica deve ser estabelecida por meio de 
provas; logo podem ser valorados segundo o standard axiológico 
apropriado. Um fato definido valorativamente pelo direito pode e deve 
ser provado como verdadeiro ou falso em sua dimensão empírica, 
antes que se possa dizer que existe como um fato carregado de 
valor.”145 

O conceito de verdade está relacionado com o tema da prova e os objetivos 

do processo em sua vertente judicial. Trata-se de ponto sobre o qual são travadas 

diversas discussões, cada qual baseada em um teoria que busca resolver o problema 

da verdade no contexto processual. No presente trabalho, assume-se a premissa de 

que a verdade dos fatos em disputa é uma meta do processo, sendo, ainda, uma 

 

144 TARUFFO, Michele. Ensaios sobre o Processo Civil. Escritos sobre processo civil e justiça civil. 
Porto Alegue: Editora Livraria do Advogado. 2017, p. 90 

145 TARUFFO, Michele. Op. cit. p. 19. 
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aspecto necessário à decisão judicial. A verdade dos fatos em litígio deve ser 

alcançada com base em meios de prova relevantes e admissíveis. 

Sob a perspectiva de que a decisão judicial deve ser justa, a orientação que 

se mostra coerente de ser seguida é aquela segundo a qual o acertamento verdadeiro 

dos fatos dever ser alcançado no processo, como condição de justiça da decisão. 

Assim, uma decisão justa somente pode se basear em uma valoração apropriada e 

veraz dos fatos relevantes do caso, já que a norma decorre da aplicação da regra 

jurídica com base em premissas fáticas confiáveis. Essa teoria não é a única existente 

no campo processual. Inclusive, não é de aceitação geral.   

Há teorias que sustentam que o objetivo principal do processo, e, no geral, da 

própria administração da justiça, é resolver o conflito individual entre as partes. Trata-

se de visão baseada na ideologia liberal tradicional, que tem como ideia básica a 

liberdade individual. A premissa defendida é a de que uma demanda civil é uma 

disputa entre particulares, de modo que o necessário é a resolução da controvérsia, 

eliminando o conflito. No caso, a verdade seria um efeito colateral do processo, que 

teria como objetivo resolver o conflito entre as partes no que diz respeito ao interesse 

particular delas. “Esse enfoque parece prevalecer nos sistemas de common law e, 

particularmente, nas concepções estadunidenses dominantes da justiça civil, dado 

que é princípio básico do sistema processual acusatório (adversarial)”.146 

Apesar de tais teorias basearem-se em valores diferentes e, muitas vezes, 

conflitantes, pode-se extrair resultados positivos de ambas. O processo deve se 

desenvolver no sentido de uma decisão judicial que resolva o conflito, mas referida 

decisão deve ser legítima, que, no contexto do Estado de direito, é aquela considerada 

apropriada e justa. A decisão judicial que, malgrado tenha resolvido a controvérsia, 

não tenha aplicado a regra adequadamente aos fatos corretos se mostra ilegítima. 

Deve-se determinar verdadeiramente os fatos do caso. Em consequência, não é 

admissível com as premissas de justiça delimitadas para o Estado de direito que um 

procedimento conduzido por órgãos jurisdicionais nem sequer tente chegar à verdade. 

Nesse contexto, tratar-se-ia de um procedimento injusto, e, por conseguinte, ilegítimo.  

 

146 TARUFFO, Michele. A prova. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., p. 21. 
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Inclusive, deixar de determinar verdadeiramente os fatos contraria o próprio 

princípio da legalidade, pois a solução da controvérsia exige correta aplicação da 

regra jurídica, que, para tanto, deve recair sobre os fatos que verdadeiramente são 

considerados para sua incidência.  

“Nos sistemas que – como o nosso – se inspiram no princípio da 
legalidade, a solução das controvérsias deveria acontecer através da 
correta aplicação da norma jurídica. Isso introduz na decisão judicial a 
necessária dimensão jurídica – como se verá – mas deve-se 
considerar que a correta aplicação da norma que regula pressupõe 
que tenham sido estabelecidos os fatos para que tais normas se 
associem a determinada consequência jurídica. Se considerarmos a 
estrutura tradicional da norma, para a qual ‘Se F, então CG’ (ou seja: 
se é verificado um fato de tipo F, então você tem a consequência 
jurídica CG), entende-se facilmente que a decisão para a qual ‘se 
verificado um fato de tipo F’ é condição necessária para aplicação da 
norma e para a existência das condições jurídicas que prevê. Nesta 
perspectiva, podemos dizer que a verificação da verdade dos fatos 
relevantes da controvérsia é condição necessária (embora não a 
única) da justiça da decisão.”147 

Pelo exposto acima, percebe-se que o que se defende não é a verdade como 

um objetivo em si mesmo, mas como condição necessária para que a decisão judicial 

seja justa e legítima. O processo judicial não se presta a simplesmente resolver 

conflitos. Presta-se a resolvê-los com justiça, sem que a verdade seja considerada 

apenas como um efeito secundário ou colateral.  

Ademais, não há como afastar as regras jurídicas que se encontram 

positivadas da discussão que trata da relação entre verdade e prova. Entende-se 

como importante o enfoque de lege lata do tema. O artigo 369 do Código de Processo 

Civil estabelece que as partes têm o direito de empregar os meios de prova para 

provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa. Por sua vez, o 

artigo 378 da legislação processual civil estabelece o dever de colaboração que todos 

têm com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Portanto, o Código de 

Processo Civil de 2015 reiterou a função do Poder Judiciário para a construção da 

verdade. O citado artigo 378 atribui à função jurisdicional o escopo de descobrir a 

 

147 TARUFFO, Michele. Ensaios sobre o Processo Civil. Escritos sobre processo civil e justiça civil. 
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verdade. Trata-se de meta que se encontra consubstanciada na legislação. Nesse 

sentido, vale reproduzir o ensinamento de William Santos Ferreira: 

“Literalmente o disposto no art. 378 descreve primariamente o ‘dever 
de colaboração’ de todos aqueles que atuam no processo com o Poder 
Judiciário. Mas isso se deve para a ‘descoberta da verdade’, o que 
descreve uma ‘função’ do Poder Judiciário que não é ter no processo 
apenas um método para que as partes atuem para reunir elementos 
para o julgamento pelo Judiciário, o que é marcadamente uma 
característica do processo civil americano (common law). 
Diferentemente, no CPC brasileiro, descreve-se uma função da 
atividade jurisdicional que é a descoberta da verdade, que pode ser 
sintetizada como o levantamento, no plano fático, do que efetivamente 
ocorreu e interessa para o julgamento.”148 

Pode-se inferir do exposto acima que há uma conexão entre função da prova, 

função jurisdicional e função do processo. Cabe ao processo, como instrumento por 

meio do qual é exercida a função jurisdicional, encontrar para controvérsia uma 

solução justa, que resulta de uma correta e adequada aplicação da regra jurídica que 

constitui premissa para a decisão do caso. Para tato, imprescindível que a certificação 

da verdade dos fatos que se acham à base da controvérsia seja ao menos buscada.  

Impende destacar uma obviedade: a verdade absoluta não pode ser 

alcançada. Na melhor das hipóteses, pode-se asseverar que a ideia geral de verdade 

pode ser concebida como premissa reguladora, ou seja, um referencial teórico que se 

presta a orientar a atividade cognitiva. No processo, a verdade está inserida em um 

contexto especial, pois as partes e o juiz não podem se valer de qualquer meio 

possível para buscar a verdade. Os sujeitos processuais estão submetidos a diversas 

regras relativas à admissibilidade e à produção da prova.  

Todavia, apesar de não se negar que toda verdade está carregada de um 

contexto, isso não exclui a possibilidade – necessidade quando se leva em 

consideração os valores do Estado de direito – de sustentar que, em um dado 

contexto, a verdade possa ser alcançada. Em vários sistemas processuais modernos 

são previstas regras que têm como objetivo racionalizar o juízo sobre os fatos e 

prevenir equívocos na avaliação das provas. Ocorre que tais regras não inviabilizam 

 

148 SANTOS FERREIRA, William. Comentários ao art. 373. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER 
JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao novo código de processo 
civil. São Paulo: RT, 2015, p. 1088. 
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a busca da verdade, pois apenas se regula a forma como em que se podem provar os 

enunciados sobre os fatos, abarcando algumas áreas limitadas do domínio da prova, 

sua valoração e julgamento. Inclusive, em outras áreas do conhecimento presentes 

na experiência cotidiana são previstas formas de investigação dos fenômenos, de 

modo que também têm uma verdade contextualizada. Portanto, não há diferença 

substancial entre a verdade judicial e a verdade não judicial.149 

A impossibilidade de se alcançar a verdade absoluta, por estar além dos 

limites humanos, foi salientada por Carnelutti, como se infere da seguinte passagem: 

“exatamente porque a coisa é uma parte ela é e não é; pode ser 
comparada a uma medalha sobre cujo anverso está inscrito o seu ser 
e no verso o seu não ser. Mas para conhecer a verdade da coisa, ou, 
digamos, apenas da parte, é necessário conhecer tanto o verso quanto 
o anverso: uma rosa é um rosa, ensinava Francesco, porque não é 
alguma outra flor; isto quer dizer que, para conhecer realmente a rosa, 
isto é, para atingir à verdade, impõe-se conhecer não apenas aquilo 
que ela é, mas também aquilo que ela não é. Por isso a verdade de 
uma coisa não aprece até que nós possamos conhecer todas as outras 
coisas, e assim não podemos conseguir mais que um conhecimento 
parcial. (...) Em suma, a verdade está no todo, não na parte; é o todo 
é demais para nós. (...) Assim a minha estrada, começada com atribuir 
ao processo a busca da verdade, conduziu à substituição da verdade 
pela certeza.”150 

Concorda-se com Carnelutti sobre ser a essência da verdade, compreendida 

em sua totalidade, inalcançável. Todavia, discorda-se quando se desloca a discussão 

para o paradigma do sujeito, substituindo verdade por certeza. Conforme se verá ao 

longo do presente trabalho, quando se parte do conceito de certeza, há um 

fortalecimento da ideia de que a decisão judicial deve se fundar em um grau de 

persuasão subjetiva do juiz, o que leva à compreensão do juízo sobre os fatos com 

base em noções de certeza muito genéricas e imbuídas de subjetivismo.  

Parece evidente que a verdade absoluta jamais será alcançada pelo ser 

humano, em vista das limitações de conhecimento existentes. A referida constatação, 

todavia, não deve levar a uma indiferença do processo em relação a veracidade dos 

 

149 TARUFFO, Michele. A prova. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., p. 24. 

150 CARNELUTTI, Francesco. Verità, dubbio, certeza. Rivista di Diritto Processuale, 2ª série, n. 20, 
Padova, Cedam, 1965, p. 7, apud, MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e 
Convicção. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2019, p. 29. 
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fatos que as partes integram ao processo por meio de enunciados. “O processo não 

pode ser reduzido a um mero jogo retórico”.151 As provas são elementos que têm o 

objetivo de proporcionar ao juiz o acesso à verdade possível, ainda que não seja 

absoluta. 

Por sua vez, faz-se oportuno destacar que o presente trabalho compreende a 

verdade no contexto processual como correspondência, e não como coerência. Trata-

se de premissa teórica que afasta a função retórica da prova, que busca a verdade de 

um enunciado de fato somente em função da sua coerência em um contexto de vários 

outros enunciados. Entende-se que a verdade resulta não da coerência dos 

enunciados, mas de sua correspondência com o estado empírico dos fatos. Sem 

ingressar em todos nos complexos problemas que surgem da discussão entre teoria 

da coerência e correspondência152, parte-se da ideia de que o processo implica a 

adesão de uma concepção correspondencial de verdade, que se relaciona com a 

premissa de que é possível aceitar que o mundo se supõe existente e cognoscível.  

Apesar de se ter como premissa do presente trabalho a compreensão de que 

a prova não configura elemento retórico, mas sim elemento de verificação da verdade 

dos fatos em litígio, há autores que compreendem a prova dentro da perspectiva da 

argumentação e persuasão. Nesse sentido, vale reproduzir trecho do artigo publicado 

por Guilherme Setoguti J. Pereira na Revista de Processo: 

“A verdade passa a estar contida em um jogo linguístico de 
argumentação, sendo vista como a propriedade de enunciados 
passíveis de crítica. O mundo objetivo não pode ser retratado, mas é 
resultado de um processo de entendimento de uma comunidade que 
se compreende si mesma. (...) Sob a ótica do processo, daí a 
importância do procedimento e do contraditório, pois a verdade passa 
a ser buscada – ou, melhor dizendo, construída – por meio de 
procedimento, em que se assegurem garantias e se respeitem regras, 
para que possa haver argumentação. O procedimento legítima 
verdade. O conteúdo passa a desempenhar papel de menor 
importância, dando lugar à forma pela se obteve a assertiva. 

 

151 THEDORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 56ª 
ed., v. 1, p. 858. 

152 A ideia de coerência assume papel importante quando o enfoque é a função persuasiva que o 
advogado exerce em relação aos meios de prova. De fato, o advogado não é alguém que busca a 
verdade de maneira desinteressada, pois seu objetivo é vencer a causa. Todavia, como acontece com 
os romances, as narrativas coerentes e persuasivas podem não pretender ser verdadeiras.  
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Procedimento e contraditório é que legitimam a construção da 
verdade.”153  

Os pontos levantados que indicam a prova na perspectiva da argumentação 

são importantes, e encontram sua razão de ser quando se verifica a construção das 

narrativas das partes, que buscam utilizar as provas como elementos para persuadir 

o juiz sobre suas razões. Portanto, um procedimento no qual sejam previstas regras 

e garantias é imprescindível para que as partes possam desenvolver suas razões em 

um ambiente isonômico, com iguais oportunidades. Todavia, na perspectiva da 

decisão judicial, em que o juiz analisa a prova e as narrativas das partes para, assim, 

identificar objetivamente a verdade dos enunciados que descrevem os fatos, não 

parece ser adequado tratar a verdade como algo que é construído pela argumentação. 

Conforme visto no item que trata sobre as narrativas processuais, a 

incredulidade é premissa necessária para a análise racional dos enunciados que 

descrevem os fatos. Tal premissa só é possível quando se parte da ideia de que os 

enunciados podem descrever os fatos de forma falsa ou verdadeira, eis que têm como 

característica o fato de serem apofânicos. Percebe-se, por conseguinte, que o mesmo 

fato pode ser descrito em uma grande variedade de modos, verdadeiros e falsos.  

No processo há diversos narradores, de modo que se impõe ao juiz uma 

posição de incredulidade, que questione quais descrições são verdadeiras. No 

contexto do processo, um enunciado que descreve um fato pode ser considerado 

verdadeiro se for racionalmente confirmado pelas provas produzidas. O que se deve 

garantir no processo é a busca da verdade, ainda que não absoluta, já que o 

conhecimento de como os fatos se passaram é fator de legitimação da decisão judicial, 

tendo que ser, por conseguinte, perseguido.154 

 

 

153 SETOGUTI J. PEREIRA, Guilherme. Verdade e Finalidade da Prova. Revista de Processo, São 
Paulo, v. 213/212, novembro de 2012, p.p. 161-189. 

 

154 SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso de direito processual civil sistematizado. São Paulo: Saraiva, 
2007, v. 2, t.1, p. 237. 
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2.5 Prova, probabilidade e verossimilhança 

Quando se delimita a ideia de que a verdade absoluta não é alcançável no 

processo, é comum indicar que, no contexto processual, a verdade é fundada em 

termos de probabilidade. Costuma-se utilizar o termo probabilidade como uma grau 

de conhecimento intermediário, que se delimita em graus de medida. Todavia, o 

conceito de probabilidade é assaz complexo e sofisticado, podendo ser utilizado em 

vários âmbitos e com o escopo de racionalizar diferentes tipos de conhecimento. 

A teoria da probabilidade quantitativa é usada para tentar explicar o papel e o 

peso das provas no contexto da tomada de decisões judiciais. No caso, pretende-se 

determinar, por meio de cálculos matemáticos, o índice de probabilidade a ser 

imputado a um enunciado fático. Procura-se traduzir em termos numéricos o grau de 

probabilidade de um enunciado fático.155 

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, discorrendo sobre 

acentuação da função da verossimilhança, indicam que uma tese desenvolvida na 

Suécia e na Alemanha, especialmente em razão da obra de Per Olof Ekelof, indica a 

possibilidade de determinar um grau de probabilidade suficiente para o julgamento, 

baseado em um mínimo de preponderância da prova.156 

Desenvolver concepções estatísticas sobre a prova para tratar da 

probabilidade no contexto judicial é extremamente complicado e se apresenta de 

forma bastante controversa na doutrina. Diversas críticas têm sido lançadas contra a 

teoria da prova calcada na probabilidade quantitativa ou estatística. 

“Aliás, mesmo aqueles que desejam que o juiz dê ganho de causa à 
parte cujo direito é mais verossímil, encontram um obstáculo 
insuperável na sustentação dessa teoria. É que não é possível medir, 
em termos matemáticos, a graduação de uma prova ou de um conjunto 
de provas, o que impediria a devida justificação da ‘verossimilhança 
preponderante’”157  

 

155 TARUFFO, Michele. Op. cit. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., p. 24. 

156 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e Convicção. 5ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2019, p. 99. 

157 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Op. cit. p. 103. 
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As disposições acima não negam a importância da prova estatística, que tem 

adquirido importância nos casos judiciais. Portanto, não se quer dizer que estatísticas 

não possam ou não devam ser utilizadas como prova. Todavia, vale destacar que 

essas não são suficientes per se para que se estabeleça a probabilidade da ocorrência 

de um fato específico. Trata-se de prova que apenas pode demonstrar frequência 

relativa de classes de evento. Se o fato que precisa ser provado for tal frequência, a 

prova estatística poderá ser utilizada.158  

Além da visão estatística da probabilidade, há a concepção lógica da 

probabilidade, cuja base é constituída por modelos lógicos que são usados para 

racionalizar as inferências que terão o condão de indicar em quais situações a 

credibilidade de um enunciado de fato precisa ser testada com base em alguns 

elementos de prova. Trata-se de perspectiva que nas últimas décadas vem sendo 

desenvolvida também no âmbito da prova judicial, que a utiliza como moldura que 

oferece modelos racionais para a valoração da prova no processo.159 

Parece que a compreensão da probabilidade em termos lógicos, que a insere 

em modelos lógicos de argumentação, tem a possibilidade de racionalizar o uso das 

provas de forma mais confiável no âmbito da tomada de decisões judiciais. Assim, os 

elementos de prova são considerados como premissas, a partir das quais é possível 

extrair inferências, que são aplicadas segundo padrões lógicos característicos de cada 

caso. Com efeito, a conclusão acerca de um fato pode ser definida como logicamente 

provável. 

Todavia, é necessário distinguir probabilidade de verdade. Conforme 

defendido no presente trabalho, a verdade de um enunciado sobre um fato é verificada 

pela sua correspondência com o evento ao qual se refere. Por sua vez, pode-se dizer 

que um enunciado é provável quando elementos disponíveis, oferecidos pelas provas, 

indicam que o enunciado é provavelmente verdadeiro. Pode ser que um enunciado 

seja verdadeiro, mas as provas não o indiquem como provável, bem como pode ser 

que as provas indiquem como provavelmente verdadeiro, mas, na realidade, não o 

 

158 TARUFFO, Michele. Uma Simples Verdade. O juiz e a construção dos fatos. São Paulo: Marcial 
Pons, 2016, 1. Ed., p. 98. 

159 TARUFFO, Michele. A prova. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., 32. 
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seja. No processo, as provas são elementos cognoscíveis que funcionam como base 

para que a probabilidade funcione como justificação de um enunciado. 

“No âmbito do processo, em que as informações disponíveis são 
oferecidas pelas provas, pode ocorrer que essas ofereçam uma 
determinado grau de confirmação ao enunciado que concerne a uma 
fato relevante para a decisão. Poder-se-á, então, dizer que esse 
enunciado é <<provavelmente verdadeiro>>, com a condição de que 
se queria dizer com essa expressão que as provas produzidas no 
processo fornecem razões suficientes para que se considere 
confirmada a hipótese de que aquele enunciado seja verdadeiro.”160 

Além da discussão envolvendo a probabilidade e a verdade, discute-se a 

relação entre verdade e verossimilhança. Piro Clamandrei, por exemplo, sustenta que 

aquilo que pode ser visto pelo juiz não é verdade, mas apenas aparência de verdade. 

Para esse jurista, quando se afirma que um fato é verdadeiro, na verdade, está-se 

dizendo que o juízo atingiu um grau máximo de verossimilhança.161Parte-se da ideia 

de certeza, que tem uma concepção subjetiva sobre a realidade dos fatos. 

Primeiramente, vale destacar que a verdade é objetiva e se encontra 

determinada pela realidade do fatos descritos pelos enunciados.  Portanto, não se 

confunde com certeza, que está inserida no âmbito subjetivo de um sujeito. Quando 

se parte da do conceito de certeza, há um fortalecimento da ideia de que a decisão 

judicial deve se fundar em um grau de persuasão subjetiva do juiz, o que leva à 

compreensão do juízo sobre os fatos com base em noções de certeza muito genéricas 

e imbuídas de subjetivismo. Entende-se que é necessária uma formulação do juízo 

sobre os fatos perscrutável e passível de racionalização.  

Por sua vez, verossimilhança também não se confunde com verdade. Em 

apertada síntese, compreende-se como verossímil aquilo que corresponde à 

“normalidade de certo tipo de comportamentos ou de acontecimentos”.162Quando se 

pretende aferir a veracidade ou falsidade de um enunciado fático, deve-se utilizar de 

 

160 TARUFFO, Michele. Uma Simples Verdade. O juiz e a construção dos fatos. São Paulo: Marcial 
Pons, 2016, 1. Ed., p. 112. 

161CALAMANDREI, Piero. Verità e verosimiglinza nel processo civile. Rivista di Diritto Processuale, n. 
2. Padova: Cedam, 1930, apud, MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz, Prova e 
Convicção. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2019, p. 39. 

162 TARUFFO, Michele. Op. cit., p. 111. 
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provas, e não um juízo pautado na verossimilhança. Somente as provas podem 

demonstrar que aquilo que parece verossímil é também verdadeiro.  

Por todo o exposto, pode-se asseverar que os conceitos de verdade, 

verossimilhança e probabilidade não se confundem. São qualificações diferentes que 

podem ser atribuídas aos enunciados. Podem ser úteis durante a formação do juízo 

ao longo do processo. Todavia, não são conversíveis entre si, já que dizem respeito à 

enfoques e realidades diversas. Ademais, somente é possível falar em probabilidade 

no que tange ao raciocínio probatório quando se parte de sua perspectiva lógica, que 

se refere ao grau de confirmação que as provas podem fornecer aos enunciados 

fáticos que serviram de base para a decisão.  

 

2.6 Finalidade e destinatário da prova 

Conforme se verificou até aqui, entende-se que o processo moderno procura 

solucionar os litígios com base na verdade, que é aferida por meio das provas 

produzida nos autos. Nesse contexto, Couture sustenta que, na ciência, provar é tanto 

a operação tendente a descobrir algo incerto, como demonstrar a verdade de algo que 

é afirmado com certo.163 Trata-se de atividade de conhecimento que tem singular 

importância no Direito, em especial para o Direito Processual Civil, pois dificilmente 

se poderá conceber a existência de direitos subjetivos sem que, paralelamente, se 

permita, com variável amplitude, que se demonstre a existência dos fatos que são 

pressupostos das regras jurídicas.164 

Portanto, sem a prova, o Direito estaria exposto às violações, sem que o 

Estado pudesse exercer sua função jurisdicional de tutelar a ordem jurídica. 

Concordante um antigo provérbio: não conseguir provar um direito, é o mesmo que 

não o ter.165 Não adianta que um pessoa se diga titular de um direito, sem que lhe seja 

 

163 COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires: Dipalma, 1974, 
p. 215. 

164 KIELMANOVICH, Jorge L. Teoria de la prueba y medios probatorios. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
1996, p. 16. 

165 ECHANDÍA, Devis H. Teoria General de La Prueba Judicial. Buenos Aires: Zavalía, Tomo I, 1976, 
p. 13. 
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assegurado o momento processual oportuno, com as técnicas correspondentes, para 

demonstrar a existência dos fatos que constituem a base para as hipóteses legais.166 

Assim, poder-se-ia afirmar que a prova tem como finalidade servir de método 

de investigação ou determinação dos fatos167, que são integrados ao processo por 

meio de enunciados descritivos. Ensina Lluiz Muñoz Sabaté que o fato é algo que se 

destaca da realidade circundante, deixando o que, vulgarmente, denominamos 

pegada ou rastro168. Por meio desses rastros, é possível conhecer como a realidade 

fática se deu, de modo que o juiz os investigará para decidir a causa. O método para 

a investigação será realizado a partir das provas. 

Tendo em vista o que se fixou acima, pode-se dizer que a prova tem como 

destinatário o juiz, que a utilizará com método de investigação e verificação da 

verdade dos fatos descritos nos enunciados. Todavia, conquanto seja o juiz o 

destinatário direto e principal da prova, consideram-se as partes os destinatários 

indiretos, já que elas também precisam se convencer da verdade dos fatos, para que, 

assim, acolham a decisão.169 

Ademais, construiu-se na doutrina a ideia da existência de um direito à prova, 

que, inclusive, serviu de base para a existência de um direito de exercício judicial 

autônomo da prova, que, segundo Flávio Luiz Yarshell pode ser descrito da seguinte 

maneira: 

“pode ser entendido não exatamente como uma das posições jurídicas 
integrantes do feixe que o direito de ação e de defesa englobam; ou, 
ainda, não como um mero desdobramento do direito de invocar um 
provimento jurisdicional que declare o direito em dada situação 
concreta. O que há é um direito simplesmente à produção (obtenção 
e pré-constituição) de determinada prova, entendida como 
prerrogativa de invocar do Estado um ato que se esgote aí”170  

A ideia de que as partes também são destinatários da prova encontra-se 

reforçada, já que podem ajuizar demanda autônoma com a finalidade de conhecer 

 

166 SABATÉ, Lluiz Muñoz. Tecnicas Probatoria, Estudios sobre las Dificultades de la Prueba em el 
Proceso. Praxis: Barcelona, 1967, p. 34. 
 

168 SABATÉ, Lluiz Muñoz. Op. cit. p. 135. 
 

170 YARSHELL, Fávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito de urgência e direito autônomo à 
prova. São Paulo: Malheiros, 2009, p.p. 233-234. 
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previamente os fatos, verificando se têm como justificar ou evitar o ajuizamento de 

uma ação. Trata-se de uma das hipóteses de cabimento da produção antecipada da 

prova (artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil). 

 

2.7 Direito fundamental à prova 

O acesso à justiça, que é exercido por meio de um processo justo, é 

assegurado por garantias previstas na Constituição, dentre os quais o contraditório e 

a ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal). O direito 

fundamental à prova é inferido de tais garantias, pois se há um direito subjetivo à ação, 

com base constitucional, deve-se vislumbrar a existência de um direito subjetivo de 

provar no processo os fatos dos quais emergem as pretensões ou exceções das 

partes. Na esteira do que se expôs no item acima, sem a garantia da prova, anula-se 

a possibilidade de proteção dos próprios direitos, já que todo direito resulta de norma 

e fato. 

“como a Constituição Federal diz que a lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, e que ninguém será 
privado da liberdade e de seus bens sem o devido processo legal, e 
diz, ainda, que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 
aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, com os meios e recursos a ele inerentes [grifos do original], 
resulta claro que o direito de produzir prova é um direito fundamental 
constitucionalmente assegurado”171 

O direito de apresentar todas as provas relevantes é parte essencial das 

garantias gerais de proteção da ordem jurídica e do próprio direito de defesa, eis que 

a oportunidade de provar os fatos que sustentam as pretensões das partes é condição 

necessária para a efetividade das referidas garantias. Não garantir o direito à prova 

significaria transformar as demais garantias processuais em mandamentos 

meramente formais, sem qualquer eficácia na realidade processual. “Por conseguinte, 

o direito de apresentar todas as provas relevantes ao seu alcance é um aspecto 

 

171 MACHADO, Hugo de Brito. O direito de produzir provas. Revista Dialética de Direito Processual, 
São Paulo, n. 103, p.p. 45-46. 
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essencial do direito ao devido processo e deve ser reconhecido como pertencente às 

garantias fundamentais das partes”.172 

Ter o direito de provar um fato significa que a parte está autorizada a 

apresentar todos os meios de prova relevantes e admissíveis para apoiar sua versão 

dos fatos em litígio (artigo 369, do Código de Processo Civil). Assim, quando a parte 

alega um fato, deve ter a possibilidade de apresentar todas as provas relativas a tal 

fato. Obviamente, a atividade probatória deve ser conduzida segundo a máxima 

eficiência173, de modo que a admissão das provas deve seguir o critério da relevância: 

admitem-se as provas relevantes. Não é garantida às partes a possibilidade de 

apresentar provas irrelevantes, já que somente são admitidas as provas que têm o 

condão de influir eficazmente na formação da decisão judicial, conforme estabelece a 

parte final do artigo 369 do Código de Processo Civil.  

Fica estabelecido pela parte final do artigo 369 do Código de Processo Civil 

que às partes é garantido o direito de empregar todos os meios de prova que possam 

provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa. De tal disposição, 

pode-se estabelecer como regra o direito das partes à prova como forma de influir na 

formação do convencimento judicial. Assim, o indeferimento da do pedido de produção 

de provas deve se apresentar como uma exceção, sempre mediante fundamentação 

específica. Nesse sentido, vale reproduzir os ensinamentos de William Santos 

Ferreira: 

“O acesso à ordem jurídica justa (art. 5º, XXXV, da CF) não significa o 
direito a uma decisão, mas a um modelo de processo em que as partes 
possam ser efetivos atores principais, em que sua postulações 
probatórias sejam vistas como admissíveis como regra, e restringíveis, 
mediante exaustiva precaução, apenas voltadas a evitar manipulações 
indevidas ou dilação claramente descabida. Em linguagem direta: na 
dúvida, a prova deve ser deferida.”174 

 

172 TARUFFO, Michele. A prova. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., p. 54. 

173 SANTOS FERREIRA, William. Princípios fundamentais da prova cível, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 184. 

174 FERREIRA, William Santos. Comentários ao art. 373. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER 
JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao novo código de processo 
civil. São Paulo: RT, 2015, p. 1062. 
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Comparando-se o que estabelece os artigos 369 e 370 do Código de Processo 

Civil com o que previa o artigo 130 do Código anterior, é possível perceber uma 

mudança paradigmática. O caput do artigo 130 do diploma anterior estabelecia, desde 

logo, que cabia ao juiz, além de determinar as provas necessárias à instrução do 

processo, o deferimento e o indeferimento das provas. Por sua vez, o artigo 370 da 

atual legislação escolhe indicar a possibilidade do indeferimento das provas no seu 

parágrafo único, “como norma de exceção”, sendo esta, ainda,  dependente  “de 

decisão fundamentada, tanto que o direito da parte de emprego de meios lícitos e 

morais está estampado no art. 369”.175 

Outro ponto importante, que configura inovação do artigo 370 do Código de 

Processo Civil de 2015, quando se faz a comparação com o art. 130 do Código 

anterior, é o fato de a produção de provas estar direcionada ao julgamento do mérito, 

e não somente à instrução do processo. Trata-se de inovação relevante sob a 

perspectiva da prova como um direito fundamental, pois a produção probatória, como 

elemento intrínseco para o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, deve-

se voltar para um julgamento do mérito igualmente efetivo, e não para a instrução com 

um fim em si mesma. 

“A primeira inovação é que cabe ao juiz determinar a produção de 
provas necessárias não mais à instrução do processo, mas sim ao 
julgamento do mérito, o que é mais adequado, porque o objetivo da 
prova em geral não é a produção em si mesma, mas permitir o 
julgamento, que é o que norteará a decisão acerca dos requisitos para 
deferimento da produção.”176 

Por sua vez, o artigo 369 do Código de Processo Civil de 2015, diferentemente 

do que fazia a legislação processual civil de 1973, integra ao direito de as partes 

empregarem os meios de provas, típicos e atípicos, a ideia de contraditório-influência, 

no sentido de poderem, por meio das provas e sua efetiva valoração, influir na 

formação do provimento jurisdicional.177 

 

175 FERREIRA, William Santos. Op. cit., p. 1063. 

176 FERREIRA, William Santos. Comentários ao art. 373. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER 
JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao novo código de processo 
civil. São Paulo: RT, 2015, p. 1063. 

177 FERREIRA, William Santos. Op. cit., p. 1061. 
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Ademais, deve-se indicar que o direito à prova, ainda que fundamental, não 

pode ser exercido de forma aleatória e descompromissada, como se não estivesse 

subordinado a uma finalidade. Estabelece o artigo 369 que à parte é assegurado o 

direito de empregar todos os meios de prova para provar a verdade dos fatos e influir 

eficazmente na convicção do juiz. Portanto, a utilização dos meios de prova está 

associada à condição de serem capazes de alcançar seus objetivos eficazmente.  

A produção probatória deve estar orientada para o cumprimento da máxima 

eficiência, conforme, inclusive, estabelece o artigo 8º do Código de Processo Civil: “ao 

aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem 

comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”. 

“Em síntese, o emprego dos meios tem sua extensão qualitativa 
fundamental, porque de nada adiantaria o acesso aos meios se estes 
não contassem com um sistema apto a ter seus objetivos alcançados 
efetivamente, isto é, se a produção de uma prova foi deferida, os 
modos de comportamento em sua produção devem ser sempre 
orientados para que o procedimento instrutório seja eficiente (art. 37, 
da CF e art. 8º do CPC/2015) e não por atos como se fossem apenas 
uma etapa a ser superada, enfim, que as atividades tenham aptidão 
para alcançar os resultados esperados, considerando-se aqui um 
mandado de otimização na aplicação das regras processuais 
probatórias (princípio da máxima eficiência dos meios probatórios)”178 

Quando se parte da premissa de que há um direito fundamental à prova, 

assimila-se a ideia de que referido direito abrange a concessão de iguais 

oportunidades de as partes pleitearem a produção de provas, bem como o direito de 

participar de sua realização e valoração. Deve-se assegurar às partes a possibilidade 

de participar e falar sobre os resultados probatórios.179 

A importância do direito à prova é bem destacada por Cândido Rangel 

Dinamarco, conforme se infere das seguintes palavras: 

“A imensa importância da prova na experiência do processo erigiu o 
direito à prova em um dos mais respeitados postulados inerentes à 
garantia política do devido processo legal, a ponto de se constituir em 

 

178 FERREIRA, William Santos. Comentários ao art. 373. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER 
JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao novo código de processo 
civil. São Paulo: RT, 2015, p. 1062. 

179 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A garantia do contraditório na atividade de instrução: Temas de 
Direito Processual Civil. 3. Série, São Paulo: Saraiva, 1984, p. 67. 



98 

 

um dos fundamentais pilares do sistema processual contemporâneo. 
Sem sua efetividade não seria efetiva a própria garantia constitucional 
do direito ao processo.”180 

Portanto, não é possível o exercício da ampla defesa e do contraditório sem 

que se dê garantia ao direito à prova, eis que o processo idealizado com base na 

Constituição, o ato de provar é a “projeção prática do direito fundamental à ampla 

defesa e ao contraditório”181 Tratando-se de garantia fundamental, não é possível que 

órgão jurisdicional seja excessivamente rígido do indeferimento do pedido de prova. 

Apenas quando ficar evidenciada o descabimento e a inutilidade da prova, é que o 

seu pedido poderá ser inadmitido. Como consectário das garantias do contraditório e 

da ampla defesa, o direito à prova deve ser interpretado e aplicado no sentido da 

máxima eficiência.  

 

2.8 Valoração das provas 

Entende-se a valoração da prova como atividade de avaliação da capacidade 

de os elementos de prova constantes nos autos do processo indicarem a veracidade 

dos enunciados relativos aos fatos em litígio. “Essa definição centra-se no resultado 

da valoração realizada pelo julgador: um enunciado de fato é provado quando, com 

base nos elementos de prova, considera-se verdadeiro”.182 Ao longo do 

desenvolvimento histórico, o sistema de valoração das provas assumiu métodos ou 

sistemas diversos. Três são os sistemas conhecidos e trabalhados pela doutrina: 

prova legal, livre convicção e persuasão racional. 

No sistema da prova legal as regras de valoração da prova estavam 

estabelecidas na lei, de modo que as regras jurídicas estabeleciam, a priori, e em 

termos abstratos e gerais, o valor probatório dos meios de prova. Portanto, o valor da 

provas não era fixado pelo juiz no caso concreto, mas sim pelo legislador, que 

 

180 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, III, 6ª 
ed., 2009, p. 46. 

181 TAVARES, Fernando Horta; CUNHA, Maurício Ferreira. O direito fundamental à prova e a 
legitimidade dos provimentos sob a perspectiva do direito democrático. Revista de Processo, São 
Paulo, n. 195, mais de 2011, p. 129. 

182 TARUFFO, Michele. Op. cit. p. 130. 
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prefixava juízos valorativos ao impor regras jurídicas que “graduam, exaltam, limitam 

ou excluem a eficácia das variadas fontes ou meios probatórios, mediante verdadeiras 

tabelas de valores a serem observadas pelos juízes em geral”.183 

Com efeito, no sistema da prova legal o convencimento do juiz encontrava-se 

subordinado a vínculos fixados pelas regras jurídicas, que se consubstanciavam em 

longas e complexas listas de regras pormenorizadas que estabeleciam o peso dos 

elementos de prova. Havia, assim, uma rigorosa hierarquia legal do valor dos diversos 

meios probatórios.  

“Em consequência, ao juiz restava pouca ou nenhuma 
discricionariedade na valoração das provas, incumbindo-lhe a tarefa 
de somar os valores das provas positivas e negativas relativas a cada 
fato mediante uma espécie de cálculo algébrico. A decisão era 
determinada por essa operação: uma soma que resultava em um valor 
positivo mais alto determinava a << verdade>> do enunciado de fato, 
enquanto uma soma que resultava em um valor negativo mais alto 
determinava sua falsidade”184 

Apesar das diversas críticas ao sistema da prova legal, que o associam 

sobremaneira às ordálias ou juízos de Deus, típicos do direito romano primitivo e do 

direito medieval185, entende-se que tal sistema também possuía uma diretriz racional, 

cuja base se encontrava em consonância, por exemplo, com o pensamento filosófico 

escolástico, e, posteriormente, o racionalismo humanístico, que pretendia oferecer um 

estrutura lógica à valoração das provas.186 Nesse sentido, urge reproduzir o 

ensinamento de Michele Taruffo: 

“De certa forma, esse sistema era <<racional>>: de fato, substituía as 
antigas formas probatórias irracionais baseadas em ordálios e em 
juízos divinos. Ademais, ajudava a reduzir ou até a erradicar as 
valorações discricionárias e, frequentemente, pouco confiáveis 
realizadas pelos julgadores, simplificando, assim, o problema da 
tomada de decisões em situações complexas e incertas.” 

Inclusive, Mauro Cappelletti indica que o sistema da prova legal era, em 

termos filosóficos, plenamente justificável em tal período, pois os pensadores da 

 

183 DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit. p. 102. 

184 TARUFFO, Michele. A prova. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., p.p. 131-132. 

185 THEDORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 56ª 
ed., v. 1, p. 859. 

186 TARUFFO, Michele. Op. cit. p. 132. 
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época não eram afeitos a utilizar métodos experimentais de investigação, os quais, ao 

contrário, encontravam-se presentes no sistema do livre convencimento motivado 

(persuasão racional):  

“Por outro lado, o sistema da prova legal era perfeitamente conforme 
a tendência geral do pensamento daquela época. Deve-se lembrar de 
que estamos na época do pensamento ‘escolástico’ e da filosofia 
aristotélica-tomística, uma época na qual são caras as abstrações 
apriorísticas, uma época bem distante, ainda, daquele ‘método 
experimental’, no qual se dará a preferência à observação direta dos 
fatos mais do que à dedução  de ‘verdades’ absolutas a priori.”187 

Portanto, sem qualificar tal sistema como bom ou ruim, parece que a ideia de 

prova legal tem como substrato uma preocupação que permeia, também, o direito 

probatório atual: a possibilidade ou não de vislumbrar uma instrumentação jurídica 

que possa controlar racionalmente a formação da convicção sobre os fatos.188 

Apesar das ideias que podem ser extraídas do sistema da prova legal, vale 

destacar que não se trata de método de valoração da prova uniformemente presente 

na história dos sistemas jurídicos. Não há algo similar na história dos sistemas inglês 

e estadunidense, “provavelmente porque em tais sistemas o julgador típico era o júri 

e qualquer tipo de prova legal teria sido não condizente e incompatível com a tomada 

de decisão por parte do jurado”.189 

O declínio do sistema da prova legal se deu por diversas razões, dentre as 

quais a introdução de novos métodos de raciocínio e a mudança do papel do juiz 

diante das provas. Pode-se dizer que o sistema da prova legal se encontrava fundado 

em uma falta de confiança nos juízes. Todavia, após a Revolução Francesa e as 

reformas de Napoleão, o juiz adquiriu o status de um funcionário do Estado, treinado 

para ser um julgador neutro e responsável. Assim, entendeu-se como desnecessária 

a tentativa de se evitar, por meio da prova legal, que o juiz tenha discricionariedade 

na formação da decisão sobre os fatos. Com base em tais fatores, abre-se caminho 

 

187 CAPPELLETTI, Mauro. O processo civil no direito comparado. Trad.: Hiltomar Martins de Oliveira. 
Belo Horizonte: Líder, 2001, p. 72. 

188 Trata-se de tema trabalhado por Danilo Kinijnik: Os “Standards” do convencimento judicial: 
paradigmas para seu possível controle. Disponível em: 
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Danilo%20Knijnik%20-%20formatado.pdf. Acesso: 01.03.20 

189 TARUFFO, Michele. A prova. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., p. 132. 
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para um novo sistema de valoração das provas: o princípio da livre apreciação ou livre 

convencimento.190 

Ademais, a definição apriorística e abstrata do valor das provas passou a 

receber, ainda na primeira metade do século XVIII, uma série de questionamentos, 

derivados, sobretudo, do progresso técnico-científico, a ascensão da classe burguesa 

e a propagação das ideias advindas do iluminismo, que se fundava na valorização da 

razão humana. Procurou-se, assim, introduzir ao sistema institutos já existentes no 

sistema de júri no processo inglês, mormente àqueles relacionados com os princípios 

da oralidade, imediação e livre convencimento dos jurados.191 

O julgador deixa de estar vinculado a regras abstratas, devendo determinar o 

valor probatório de cada meio de prova mediante uma apreciação livre e discricionária. 

Apesar de s’e indicar que o livre convencimento ou íntima convicção se encontra 

afastado de forma absoluta da convencimento motivado, pode-se asseverar que esse 

nasce imiscuído naquele. Progressivamente, foi-se abandonando a livre convicção 

imotivada, impondo-se a garantia de motivação como limite à discricionariedade na 

valoração das provas, de modo que o convencimento judicial sobre os fatos passou a 

depender de imposições constantes em cada ordenamento.192Malgrado haja 

significativas diferenças, pode-se indicar que ambos os sistemas têm como 

semelhança o fato de afastarem da formação do convencimento judicial a vinculação 

à valores probatórios definidos abstratamente.  

A ideia central é de que o julgamento deve conduzir o julgador a descobrir a 

verdade empírica dos fatos em litígio, utilizando-se para tanto de um aparato cognitivo 

racional, que se desenvolve com base nos elementos de prova disponíveis. Todavia, 

entende-se que a formação do convencimento judicial sobre os fatos deve observar 

critérios objetivos e racionais, que são consubstanciados, sobretudo, na exigência da 

motivação como elemento que permite o controle da valoração da prova. No presente 

trabalho, parte-se da premissa de que a valoração da prova deve ser realizada de 

 

190 TARUFFO, Michele. Op. cit. p. 133. 

191 CANESTRELLI, Serena. Instruzione probatória e libero convencimento del giudice. 2011. 331 f. 
(Doutorado). Università degli Studi de Milano – Bicocca, p.p. 20-23. 

192 BISSACCO, Cristina. Il cânone in dubio pro reo. Iia concezione clássica e moderna dela prova. 2008. 
236 p. Tese (Doutorado) – Università Degli Studi di Padova, Padova, p.p. 178-179. 
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forma intersubjetiva e verificável, garantindo às partes o direito de participar de sua 

formação. 

No Brasil, o Código de Processo Civil de 1973 estabelecia que o juiz deveria 

“apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos 

autos”, competindo-lhe, porém, “indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o 

convencimento” (artigo 131). Trata-se de critério de valoração da prova que foi 

denominado pela doutrina como sistema de persuasão racional ou, como indicado 

acima, livre convencimento motivado. 

Portanto, já à época da legislação processual civil anterior, indicava-se que o 

julgador não se encontrava subordinado a um sistema hierarquizado de provas legais, 

de modo que os elementos probatórios podiam ser livremente valorados pelo juiz, 

desde que o fizesse motivadamente.  

O entendimento esposado pelo Código de Processo Civil de 1973 implicava 

um compromisso com a discricionariedade judicial ou com a formação de decisões 

conforme a consciência do julgador. Apesar de a regra não consubstanciar um 

objetivo totalmente consagrador dos julgamentos pautados na consciência do 

julgador, já que, também, determinava que cabia ao juiz, no julgamento da lide, 

“aplicar as normas legais” (art. 126, do Código de Processo Civil de 1973), pode-se 

dizer que tal liberdade na apreciação das provas ensejava a possibilidade de 

inconvenientes quanto à avaliação da prova e aplicação do direito na resolução da 

controvérsia. Nesse sentido, urge reproduzir o ensinamento de Humberto Theodoro 

Júnior: 

“De qualquer forma, a liberdade na apreciação dos elementos relativos 
à demonstração das alegações fáticas poderia ensejar a 
inconveniente possibilidade de o juiz isolar certa prova, para dar-lhe 
força suficiente para formar seu convencimento, com total ou parcial 
eliminação do exame e avaliação dos demais elementos probatórios 
produzidos no processo. É claro que uma visão sectária na operação 
interpretativa dos fatos acabaria por gerar uma aplicação também 
sectária e inadequada do direito na resolução da causa.”193 

 

193 THEDORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 56ª 
ed., v. 1, p. 861. 
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Alguns julgados, respaldados pela sistemática pautada pelo livre 

convencimento motivado do Código de Processo Civil de 1973, justificavam o 

conteúdo decisório com base na “consciência” ou na “livre convicção pessoal”. Lenio 

Luiz Streck, em artigo publicado na obra de coordenação de William Santos Ferreira 

e Marcos Félix Jobim, ao se referir ao livre convencimento e sua eliminação pelo 

Código de Processo Civil de 2015, indica a utilização dos termos “consciência” e 

“convicção pessoal” como fundamento do conteúdo decisório de julgados. Impende 

destacar tal passagem: 

“(...) não poderá o juiz ou tribunal referir que a decisão x foi exarada 
desse modo em face da livre apreciação da prova ou de seu livre 
convencimento. Isso implica outra questão absolutamente relevante: 
por uma decorrência lógica, não poderá o juiz fundamentar a decisão 
alegando que ‘julgou segundo sua consciência’, (temos o clássico voto 
do Ministro Humberto Barros, em que disse não se importar com o que 
diz a doutrina’) uma vez que isso seria repristinar a expressão 
derrogada, conspurcando, assim, a vontade legislativa. Isso também 
fará com se altere, substancialmente, a jurisprudência sobre a 
‘fundamentação dos embargos de declaração’. Vedadas, portanto, 
decisões do tipo: ‘O sistema normativo pátrio utiliza o princípio do livre 
convencimento motivado do juiz, o que significa dizer que o 
magistrado não fica preso ao formalismo da lei (...) levando em conta 
sua livre convicção pessoal (Recurso Cível 
5001367.22.2011.404.7119). Do mesmo modo, inadmissíveis de 
agora em diante decisões como esta: ‘O juiz, na linha de precedentes 
do STF, não está obrigado a responder a todas as questões 
articuladas pelas partes. As razões do meu convencimento são 
suficientemente claras. Rejeito os embargos”.194 

Portanto, viu-se que, ao longo da vigência do Código de Processo Civil de 

1973, o “livre convencimento motivado” foi utilizado como subterfúgio para o julgador 

deixar de se ater aos deveres de demonstração e justificação do julgamento no que 

se refere ao plano fático, conforme as diretrizes do contraditório como garantia de 

participação das partes na formação do convencimento judicial.195 

O Código de Processo Civil de 2015, atento aos problemas acima descritos, 

adotou o princípio democrático que impõe a possibilidade de as partes participarem 

 

194 STRECK, Lenio Luiz. As provas e o novo CPC: a extinção do poder de livre convencimento. In: 
JOBIM, Marco Félix; SANTOS FERREIRA, William. Direito Probatório. Salvador: JusPodivm, 2018, 3ª 
ed., p.p. 114-115. 

195 FERREIRA, William Santos. Comentários ao art. 373. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER 
JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao novo código de processo 
civil. São Paulo: RT, 2015, p. 1067. 
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da preparação e formação do provimento jurisdicional. Assim, o legislador suprimiu a 

menção ao “livre convencimento do juiz” na apreciação da prova. Encontra-se 

assentado no artigo 371 da vigente legislação processual civil que “o juiz apreciará as 

provas constantes dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e 

indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Com efeito, 

consubstanciou-se o dever de apreciar não a prova que livremente escolher, mas todo 

o conjunto probatório existente nos autos.  

Excluiu-se, assim, o vocábulo “livre”, impondo ao julgador o dever de motivar 

o julgamento sobre os fatos com base na participação das partes, evitando 

declarações imbuídas de caráter genérico, que não enfrentam as provas e teses que 

tenham o condão de influir da formação do provimento jurisdicional. 

“A legitimidade decisória não mais emana de elementos religiosos ou 
de transmissão de poder imperial ou ditatorial, mas sim está no 
‘procedimento’ assecuratório da efetiva participação dos envolvidos e 
no julgamento que deve ser reflexo desta atuação das partes e não 
farol a ela direcionado. Relacionado o disposto no art. 371 com o 
disposto no art. 489, § 1º, II e IV, fica evidente que são inadmissíveis 
declarações genéricas que em nada “individualizam” o julgamento da 
causa ou correlacionem com precisão à prova ‘constante nos autos’. 
Em síntese, além de um dever de fundamentar, o destaque é para a 
imprescindibilidade de absoluto repúdio às ‘motivações” formalistas ou 
fictícias, que tornam impossível o controle da parcialidade e da 
valoração das provas e da reconstrução dos fatos (Michelle Taruffo. 
Páginas sobre justiça civil. Trad. Maximiliano Aramburo Calle. Madrid: 
Marcial Pons, 2009, p. 54).”196 

Pelo que se expôs, a novel legislação processual civil traz em seu bojo ideia 

que já vinha sendo indicada pelo doutrina e, até mesmo, por parte da jurisprudência197, 

segundo a qual não pode o juiz agir livremente na avaliação da prova que servirá de 

fundamento para a decisão. O convencimento é livre no sentido de não estar vinculado 

a valorações estabelecidas aprioristicamente pela lei. Não é livre das regras de lógica 

e dos padrões de racionalidade, devendo o julgador considerar o material probatório 

 

196 FERREIRA, William Santos. Op. cit. p. 1067. 

197 “sentença e acórdão haverão de examinar os vários fundamentos relevantes deduzidos na inicial e 
na contestação, justificando porque não são acolhidos” – STJ, 3ª T., REsp 30.220/MG, Rel. Min. 
Eduardo Ribeiro, ac. 08.02.1993, DJU 08.02.1993. 
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na tomada de decisão segundo critérios de completude, coerência, congruência e 

correção lógica.198 

No contexto contemporâneo, em que a constitucionalização do processo 

democrático é uma realidade, não há espaço para pensar em um comando judicial 

apoiado no “livre convencimento” e na “livre apreciação da prova”, já que há o risco 

de tais elementos serem utilizados como substrato para “decisões conforme a 

consciência do julgador”.  

“as decisões judiciais não devem ser tomadas a partir de critérios 
pessoais, isto é, a partir da consciência psicologista (...) A justiça e o 
Judiciário não podem depender da opinião pessoal que juízes e 
promotores tenham sobre as leis ou fenômenos sociais, até poque os 
sentidos sobre as leis (e os fenômenos) são produto de uma 
intersubjetividade, e não de um indivíduo isolado”.199 

William Santos Ferreira acrescenta ao dever de motivar a decisão judicial, 

sobretudo no que tange à valoração das provas, a ideia de que fundamentação deve 

ser desenvolvida no sentido de, também, convencer as partes. Segundo o autor, trata-

se de uma meta do processo, ainda que não seja efetivamente alcançada.200 Entende-

se que a visão é correta, pois a instrução deve ser entendida como um procedimento 

que assegure às partes o direito de participar da formação do provimento jurisdicional.  

É razoável do ponto de vista lógico que o juiz, ao enfrentar os elementos de 

prova produzidos pelas partes e seus argumentos, aponte as razões pelas quais a 

narrativa de cada uma delas foi ou não aceita. Ao construir a fundamentação, haverá 

a necessidade de demonstrar e convencer a parte sobre a conclusão da decisão. 

Todavia, conforme indicado acima, o comprometimento do juiz é com a verdade dos 

enunciados que compõem as narrativas, sendo a persuasão das partes sobre a 

conclusão da decisão elemento desejável, mas não imprescindível.  

Com efeito, na abordagem atual do problema da valoração da prova, indica-

se a necessidade de o julgador determinar o valor da prova com base na racionalidade 

e os corolários dela decorrentes, como a coerência e congruência, motivando as 

 

198 RAMOS, Vitor de Paula. Direito fundamental à prova. Revista de Processo, n. 224, out. 2013, p. 51. 

199 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decisão conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 4ª ed., 2013, p. 117.  

200 FERREIRA, William Santos. Op. cit. p. 1067. 
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razões da valoração com base no conjunto probatório e na participação das partes 

concretizada pelo efetivo exercício do contraditório. 

 

2.9 A prova e a justificação das decisões judiciais 

Conforme se indicou no presente trabalho, a principal função da prova é 

oferecer ao julgador informações confiáveis sobre a verdade dos fatos em litígio. Os 

fatos são integrados ao processo sob a forma de enunciados caracterizados pelo 

status da suspeição ou incerteza, de modo que o julgador analisa a narrativa 

processual composta por enunciados fáticos através de uma perspectiva de 

incredulidade. Assim, decidir sobre os fatos significa superar o estado de incerteza, 

determinando, a partir da provas, se os enunciados foram provados como verdadeiros 

ou falsos.  

“O julgador precisa adotar a prova produzida como o ponto de partida 
de um raciocínio que deve conduzi-lo a uma conclusão que resolva a 
incerteza sobre os fatos do caso, estabelecendo quais se provaram 
verdadeiros.”201 

Ao longo do processo são formuladas diversas narrativas sobre os fatos em 

litígio, que são modificadas e ajustadas, construindo-se hipóteses e hipóteses 

contrárias, que as confirmam ou não, em um fluxo que acaba com a construção da 

narrativa do juiz, que se apresenta como fundamento da decisão final. Nesse ponto 

que é destacada a importância e a dimensão da motivação da decisão judicial. 

No contexto da decisão judicial, a narrativa do juiz não tem como finalidade 

precípua persuadir alguém. O juiz deve justificar sua decisão, de modo que a 

motivação não tem como elemento essencial a persuasão, pois tem como finalidade 

construir uma narrativa verdadeira dos fatos da causa. Todavia, tal afirmação não 

significa que o juiz não possa construir a narrativa com a finalidade de, também, 

convencer as partes das razões que justificam suas conclusões. Trata-se de uma 

meta, mas que não pode ser buscada com prejuízo da função principal da narrativa 

 

201 TARUFFO, Michele. A prova. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., p. 129. 
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judicial: identificar, a partir das provas, a veracidade ou falsidade dos fatos descritos 

nos enunciados integrados ao processo em um conjunto ordenado (narrativa). 

Entende-se que a prova tem uma estreita relação com a fundamentação das 

decisões judiciais. O exercício do direito à prova apresenta uma dimensão ampla e 

complexa, que perpassa desde o direito de serem admitidos os meios de prova 

necessários à demonstração dos fatos em litígio até o direito à efetiva valoração das 

provas.  

“A doutrina italiana ocupa-se minuciosamente do tema mostrando que 
o exercício do direito à prova se reveste de complexidade, porque 
compreende o direito de indicar os meios necessários para 
demonstração dos fatos, o direito de produzir efetivamente as provas 
pertinentes, o direito à contraprova e o direito à valoração da prova”202 

Portanto, o direito à prova não é somente assegurado pela garantia de as 

partes empregarem e produzirem os meios de prova pertinentes aos fatos em litígio. 

É imprescindível que, concluída a instrução, o juiz enfrente e demonstre as razões 

pelas quais formou a conclusão consubstanciada na decisão judicial. Para tanto, deve 

se manifestar sobre os meios de prova acostados e produzidos nos autos do processo, 

indicando, fundamentadamente, os valores que extraiu de cada uma deles para a 

conclusão que chegou, bem como os motivos que o levaram a, eventualmente, deixar 

de aceitar alguns deles.  

Pelo exposto, pode-se concluir que o direito à prova e sua relação com a 

fundamentação da decisão judicial leva à associação da valoração da prova aos 

parâmetros estabelecidos pelo artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, 

sobretudo ao previsto nos incisos II e IV. Segundo referidos dispositivos, não será 

considerada fundamentada a decisão que se limitar à indicação, reprodução ou 

paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou com a questão 

decidida; ou não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, 

em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Trata-se de associação já 

identificada por William Santos Ferreira: 

 

202 BATISTA LOPES, João. Direito à prova, discricionariedade judicial e fundamentação da sentença. 
In: JOBIM, Marco Félix; SANTOS FERREIRA, William. Direito Probatório. Salvador: JusPodivm, 2018, 
3ª ed., p. 58. 
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“A legitimidade decisória não mais emana de elementos religiosos ou 
de transmissão de poder imperial ou ditatorial, mas sim está no 
‘procedimento’ assecuratório da efetiva participação dos envolvidos e 
no julgamento que deve ser reflexo desta atuação das partes e não 
farol a ela direcionado. Relacionado o disposto no art. 371 com o 
disposto no art. 489, § 1º, II e IV, fica evidente que são inadmissíveis 
declarações genéricas que em nada ‘individualizam’ o julgamento da 
causa ou a correlacionem com precisão à prova ‘constante dos 
autos’.”203 

Como a narrativa do juiz na decisão judicial tem a finalidade de ser verdadeira, 

utilizando os elementos de prova presentes nos autos para identificar a verdade dos 

fatos em litígio, a justificação deve valorar as provas de modo a dialogar com todo o 

conjunto probatório: não basta apenas valorar as provas individualmente; deve-se 

relacioná-las entre si. Tal assertiva é exemplificada pela seguinte situação: se uma 

prova pericial ou testemunhal apontar para diversas direções, deve o julgador relatar 

tal situação, e apontar, justificadamente, quais os outros elementos de prova utilizou 

para identificar qual direção é a correta, do ponto de vista da veracidade. Se a 

valoração da prova for realizada sem levar em consideração o conjunto probatório, 

faltar-lhe-á coerência e congruência, que são elementos indispensáveis para que a 

justificação da decisão judicial seja considerada objetivamente racional.  

O exposto acima traz a lume a seguinte constatação: justificar a decisão 

judicial não é se basear nas provas que embasam a hipótese vencedora. Quando a 

decisão judicial é justificada apenas com base nas provas que favorecem uma das 

partes, afronta-se o artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Tal 

possibilidade somente é legítima quando não houver outra prova que beneficie a parte 

contrária. Inclusive, pelo princípio da comunhão da prova, expressamente previsto no 

artigo 371 da legislação processual civil, não importa quem requereu ou produziu a 

prova204, pois, ainda que tenha sido requerida pela parte vencedora, pode favorecer à 

perdedora, ainda que parcialmente. Trata-se de ponto que reforça a necessidade de 

 

203 FERREIRA, William Santos. Comentários ao art. 373. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER 
JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao novo código de processo 
civil. São Paulo: RT, 2015, p. 1067. 

204 Vale destacar que o artigo 371 do Código de Processo Civil emprega a expressão 
“independentemente do sujeito” que tiver promovido a prova, e não “impendentemente da parte”. 
Portanto, o dispositivo estabelece que a produção das provas não é uma atividade exclusiva das partes, 
podendo ser realizada por terceiros. (PAULA RAMOS, Vitor de. O procedimento probatório no novo 
CPC. In: JOBIM, Marco Félix; SANTOS FERREIRA, William. Direito Probatório. Salvador: JusPodivm, 
2018, 3ª ed, p. 135. 
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a valoração das provas também considerar o conjunto probatório dos autos, e não 

somente cada prova individual ou parcialmente considerada. 

“É o que ocorre, com muita frequência, em relação às provas 
testemunhais. Diante dessas, parece que o juiz procura recortar os 
depoimentos das testemunhas para dar ênfase aos trechos que 
demonstram a hipótese vencedora. Acontece que o juiz não pode 
considerar uma parte do depoimento e esquecer a outra como se 
estivesse justificando a versão do vencedor. Ora, dessa maneira o juiz 
não justifica sua razões, mas sim as razões de uma das partes. Por 
isso é preciso eliminar o péssimo vício contido na sentença que pensa 
estar motivada ao justificar as razões do vencedor, supondo que os 
argumentos relativos para a não aceitação das provas da parte 
perdedora estejam implícitos”205 

A narrativa da decisão judicial busca a verdade, de modo que deve ser 

desenvolvida com base em todos os elementos de prova disponíveis nos autos 

capazes de influenciar na análise dos fatos em litígio. Quando a justificação utiliza 

apenas elementos de prova que embasam a tese de um das partes, além de afrontar 

o contraditório e o artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, há 

desvirtuamento do processo em relação à verdade como meta e elemento de 

legitimidade da decisão judicial. Retira-se a possibilidade de participação democrática 

no processo, que é imprescindível para alocar o direito processual e a prova dentro 

nas diretrizes do Estado de Direito. 

Ademais, para o adequado controle e análise da fundamentação da decisão 

judicial sobre as provas, faz-se necessário que a fixação dos fatos controvertidos 

tenha sido feita de forma clara e objetiva. Referida fixação é realizada na decisão de 

saneamento, conforme prevê o artigo 357 do Código de Processo Civil. A fixação dos 

fatos controvertidos é a moldura sobre a qual a atividade probatória irá se desenvolver, 

de modo que a decisão de saneamento é fundamental para que a instrução seja 

limitada àquilo que efetivamente precisa ser provado. Percebe-se que a decisão de 

saneamento tem estrita relação com a eficiência que se espera do processo, e, em 

particular, da atividade probatória (artigos 8º e 369 do Código de Processo Civil).  

Além da organização e eficiência, a decisão de saneamento tem importância 

para o tema da valoração da prova e a justificação da decisão judicial. A decisão que 

 

205 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e Convicção. 5ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2019, p. 312. 
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organiza o processo, fixando as questões de fato e as provas tendentes a elucidá-las 

(artigo 357, inciso II), deve estar expressa no relatório, que é um dos elementos 

essenciais da sentença, nos termos do artigo 489, inciso I, do Código de Processo 

Civil: “o relatório, que conterá o nome das partes, a identificação do caso, com a suma 

do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no 

andamento do processo”. Trata-se de medida imprescindível para que o julgador 

aponte claramente o que deveria ser elucidado com a prova. “Diante disso, torna-se 

também fundamental que a sentença descreva as provas que foram admitidas, 

produzidas e valoradas”.206 

Ademais, o relatório é elemento essencial para a justificação da decisão 

judicial sobre as provas, pois tem a finalidade de indicar as provas admitidas, 

inadmitidas, produzidas, e a razão pela qual, apesar de admitida, uma prova não foi 

produzida. Por meio da indicação clara e objetiva desses pontos relevantes da 

atividade instrutória no relatório, às partes são garantidas melhores condições de 

controle sobre o objeto e conteúdo da valoração judicial. 

 “(...) a definição das provas valoradas tem ainda mais importância 
para identificar as provas que, apesar de valoradas, são ilícitas, ou 
foram produzidas com desrespeito às regras processuais ou ao 
princípio do contraditório.”207 

Urge indicar que a justificação não é somente necessária no contexto da 

valoração da prova, mas também no âmbito da admissibilidade. O dispositivo que abre 

o capítulo das disposições gerais sobre as provas no Código de Processo Civil é o 

369, segundo o qual as partes podem empregar todos os meios de prova, desde que 

possam provar a verdade dos fatos com o objetivo de influir eficazmente na convicção 

do juiz.  

Por sua vez, em caráter de exceção, o parágrafo único do artigo 370 

estabelece que o juiz deverá indeferir, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Portanto, antes de valorar as provas juntadas e 

produzidas no processo, deverá o juiz identificar se são admissíveis. No processo, a 

 

206 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e Convicção. 5ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2019, p. 309. 

207 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Op. cit. p. 310. 
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primeira questão importante relativa à prova é a de saber se os elementos ou meios 

de provas podem ser admitidos. “Em todos os sistemas processuais, a seleção 

preliminar das provas é realizada de acordo com dois critérios básicos: a relevância 

dos elementos de prova e as normas que determinam quais provas são juridicamente 

admissíveis”208. 

A relevância da prova é identificada por um critério de conexão lógica entre o 

meio de prova e os fatos em litígio. Pode-se inferir do artigo 369 que a prova é 

considerada relevante quando, ao se relacionar com os fatos em litígio, pode levar ao 

juiz informações que possam elucidá-los, influindo eficazmente na tarefa de identificar 

a sua veracidade ou falsidade. Percebe-se que a relevância é um critério instrumental, 

pois são considerados elementos de prova relevantes aqueles que oferecem uma 

base cognitiva para que se estabeleça a verdade de um fato em litígio. Os meios de 

prova que não servem a tal desiderato são considerados inúteis e redundantes ou 

meramente protelatórias, devendo ser inadmitidos, nos termos do parágrafo único do 

art. 371 do Código de Processo Civil. Todavia, como já indicado ao se tratar do direito 

à prova, inadmitir a prova é medida excepcional, que deve estar fundamentada de 

forma clara e objetiva.  

Sobre a parte do artigo 369 que estabelece que as partes podem empregar o 

meios de prova que possam “influir eficazmente na convicção do juiz”, vale destacar 

que, conquanto aparente indicar um modelo subjetivo de convencimento judicial, o juiz 

deve analisar a potencialidade do meio de prova influir no convencimento sobre os 

fatos através de uma perspectiva objetiva. Assim, não é possível inadmitir provas com 

base em critérios subjetivos. Vale reproduzir as palavras de Vitor de Paula Ramos: 

“É importante, desde logo, verificar que o texto do CPC, no ponto, fica 
no meio caminho entre o modelo subjetivo e o modelo objetivo. Fala, 
por uma lado, do “convencimento do juiz; por outro, da necessidade 
de produção de provas para a busca da verdade. No meio de tudo, 
menciona o indeferimento, pelo juiz, de diligências inúteis, sem indicar 
os critérios para que uma prova possa ser considerada inútil ou útil. A 
interpretação do dispositivo, entretanto, deverá aproximar-se do 
modelo objetivo. Isso é, o juiz não pode inadmitir provas com base em 
critérios subjetivos, mas sim na aptidão de determinada prova para, 

 

208 TARUFFO, Michele. A prova. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., p. 35. 
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em tese, fazer com que um fato que faz parte do mérito da causa seja 
mais ou menos provável do que seria sem a prova.”209 

Quanto ao critério relativo à admissibilidade jurídica da prova, pode-se 

asseverar que, para poderem ser admitidos, os meios de prova relevantes devem ser 

também juridicamente admissíveis. Há, assim, critérios jurídicos que dimensionam se 

o meio de prova relevante pode ser admitido ou não. A inadmissão da prova pode se 

fundar na violação de regras processuais ou ilicitude advinda do desrespeito às regras 

de direito material.  

No que diz respeito à justificação, a decisão que afere a admissibilidade dos 

meios de prova, seja por sua relevância ou critérios jurídicos de admissão, deve ser 

fundamentada segundo parâmetros objetivos, que permitam com que as partes 

exerçam o adequado controle, e se preparem, inclusive, para eventual manejo de 

recurso.  

 

2.10 Atipicidade e tipicidade dos meios de prova 

 Quando se fala em direito probatório, está-se indicando, também, a existência 

de um conjunto de regras que versam sobre a admissibilidade dos meios de prova. 

No caso, o problema que pode surgir é o de se saber se apenas podem ser admitidos 

os meios de prova especificamente regulados pela ordem jurídica, ou se, por outro 

lado, todo e qualquer meio de prova pode ser admitido, desde que relevantes para 

estabelecer a verdade dos fatos descritos nos enunciados.  

Entende-se que algo pode ser considerado típico quando se amolda a um 

modelo previamente definido. A adequação não precisa ser perfeita, bastando que o 

objeto possua características que, mediante um exercício de comparação, possam 

enquadrá-lo em um esquema concebido previamente. “No âmbito do processo, a 

tipicidade será aferível por meio da comparação do objeto ao modelo previamente 

definido em lei”.210 

 

209 PAULA RAMOS, Vitor de. Op. cit. 132. 

210 AMARAL, Paulo Osternack. Provas. Atipicidade, liberdade e instrumentalidade. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2015, p. 64. 
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Considera-se como meio típico de prova a forma prevista em lei para se 

acessar as fontes de prova. A existência de meios de prova definidos previamente em 

lei é uma realidade presente no direito probatório. Em diversas circunstâncias, a lei 

previu uma série de meios de prova, que tem como finalidade extrair informações das 

fontes de prova, mediante um procedimento próprio. São exemplos de provas típicas 

a testemunhal, a pericial, a documental, a inspeção judicial etc. 

“Mas a existência de modelos previamente definidos pelo legislador 
não significa, de antemão, que sejam inadmissíveis no processo 
outros meios de prova. Tais modelos possuem função facilitadora. O 
objetivo foi tipificar na lei o que era mais corriqueiro, de modo a facilitar 
a sua aplicação concreta. Isso é confirmado pela regra do artigo 369 
do CPC, que admite no processo o emprego de qualquer meio de 
prova, e não apenas aqueles expressamente definidos pelo 
legislador”211 

Assim, a finalidade da tipicidade dos meios de prova é facilitar o acesso de 

informações provenientes das fontes de prova, imprescindíveis para a adequada 

elucidação dos fatos em litígio. Pensar que a previsão de meios de prova típicos, com 

procedimentos de produção específicos, é uma regra que afasta a utilização de outras 

provas contraria o que se entende por direito fundamental à prova. Como o acesso 

aos meios de prova é essencial para o exercício das garantias fundamentais do 

contraditório e da ampla defesa, limitar a produção probatória aos meios que estejam 

previamente previstos em lei seria inconstitucional. Assim, pode-se concluir que a 

atipicidade dos meios de prova decorre da Constituição. 

No plano infraconstitucional, não poderá haver a criação de limitações 

injustificadas, que dificultem ou inviabilizem a produção das provas. Deve-se garantir 

que a produção das provas se desenvolva de forma mais ampla possível, respeitando-

se o contraditório e a ampla defesa. 

Ademais, vale fazer uma distinção entre meio de prova previsto na lei e 

procedimento de produção probatória. A lei poderá considerar como cabíveis 

determinados meios de prova, sem, no entanto, definir procedimentos a eles 

relacionados. No caso, a tipicidade seria uma qualidade do meio de prova e não do 

procedimento para sua produção. Portanto, pode-se dizer que a atipicidade pode ser 

 

211 AMARAL, Paulo Osternack. Op. cit. p. 65. 
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decorrência tanto da inexistência de previsão normativa do meio de prova quanto da 

inexistência de previsão legal do procedimento tendente a viabilizar a produção da 

prova.212 

Inclusive, vale destacar que o mais comum não é surgimento de novos meios 

de prova, mas a complicação daqueles já existentes, sobretudo no que se refere à 

utilização dos procedimentos típicos de produção probatória. Nesse sentido, vale 

destacar o ensinamento de William Santos Ferreira: 

“Primeiramente, merece destaque a observação que o mais comum 
não é surgimento de novos meios de prova, mas sim, complicações 
nos meios de prova existentes. Por exemplo, quando não havia 
qualquer previsão legal em relação às provas eletrônicas (e-mail, 
páginas da internet, fotos digitais) estas eram consideradas 
admissíveis, porém, não porque representavam novo meio de prova, 
já que aportavam no processo como ‘provas documentais’, a ‘lacuna’ 
normativa não estava no ‘meio de prova’, mas sim no seu modo de 
produção, era (e é) o “procedimento de aquisição’ que não estará 
previsto na prova atípica”213 

O artigo 369 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que “As partes 

têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, 

ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que 

se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.214A 

legislação processual civil vigente, assim como fazia anterior (artigo 332 do Código de 

Processo Civil de 1973), adotou um sistema aberto, pois não especifica 

exaustivamente os meios de prova que poderão ser utilizados  para demonstrar a 

verdade dos fatos. Assim, conforme destacado por William Santos Ferreira, abre-se 

espaço para a utilização, por exemplo, de “novas tecnologias, novos meios de 

reprodução do que ocorreu no passado, como mídias (meios) digitais” para buscar a 

elucidação dos fatos em litígio.215 

 

212 MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado. São Paulo: Ed.RT, 2011, p. 328. 

213 FERREIRA, William Santos. Comentários ao art. 373. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER 
JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao novo código de processo 
civil. São Paulo: RT, 2015, p. 1060-1061. 

214 O art. 32 da Lei 9.099/1995 (lei dos Juizados Especiais) contém regra semelhante, que oportuniza 
a produção de provas atípicas no âmbito dos Juizados: “Todos os meios de prova moralmente 
legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados 
pelas partes”. 

215 FERREIRA, William Santos. Op. cit., p. 1061. 
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Apesar de a existência desse sistema aberto ser importante para o exercício 

do direito fundamental à prova, não é possível afirmar que a utilização dos meios de 

prova atípicos não tenha que observar certos requisitos. O princípio do devido 

processo legal determina que os atos processuais sejam realizados de acordo com as 

diretrizes previstas em lei, de modo que a utilização dos meios de prova atípicos deve 

ser feita com observância de regras procedimentais que tragam segurança e 

previsibilidade às partes e ao juiz. A ausência de um procedimento para a produção 

da prova atípica pode trazer problemas, contrariando as diretrizes do devido processo 

legal. São exemplos: juntada aos autos de declarações de prováveis testemunhas 

feitas extrajudicialmente ou constatações feitas por oficial de justiça.  

“A solução que se imagina para esses casos será o exercício do 
contraditório tão logo a prova seja encartada no processo. Não há 
dúvida de não terá havido contraditório na formação da prova. Mas o 
fundamental será que as partes tenham a oportunidade de se 
manifestar amplamente sobre tais informações introduzidas no 
processo, antes que o juiz forme o seu convencimento e o exteriorize 
na sentença”216 

Não há dúvidas que se deve guardar o contraditório durante todo o curso 

processual, mas tal garantia fundamental se mostra ainda mais importante na 

atividade de instrução. É preciso que as partes tenham participação efetiva na 

atividade instrutória. Todavia, nem sempre o contraditório estará presente na 

formação da prova. Como assevera Barbosa Moreira, ao se referir a Michelle Taruffo, 

“a marca de uma freada no asfalto não foi feita sob o contraditório, e, no entanto, não 

pode deixar de apresentar valor como prova, em muitos casos”.217Trata-se de 

assertiva correta, uma vez que as provas pré-constituídas não têm, como regra, o 

exercício do contraditório na formação.  

Todavia, o contraditório deve ser respeitado, ainda que após o ingresso da 

prova aos autos. A preocupação com a prova atípica deve ser justificada com base na 

concepção moderna do contraditório, assegurando às partes o direito de se manifestar 

 

216 AMARAL, Paulo Osternack. Provas. Atipicidade, liberdade e instrumentalidade. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2015, p. 84. 

217 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Provas atípicas. Revista de Processo. 76, p. 123-126. 
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sobre as informações presentes nos meios de prova e na valoração que será exercida 

pelo juiz. Impende reproduzir o ensinamento de João Batista Lopes: 

“A especial atenção dedicada pela doutrina às provas atípicas justifica-
se à luz da moderna concepção do princípio do contraditório, que não 
se exaure no binômio informação-reação, mas inclui o direito à prova, 
assim entendido: a) o direito de indicar os meios pertinentes para 
demonstrar a existência dos fatos alegados; b) o direito de produzir 
efetivamente as provas pertinentes e adequadas ao caso; c) o direito 
de demonstrar que as provas produzidas pelo adversário não são 
concludentes ou idôneas; d) o direito à valoração da prova segundo 
critérios técnicos admitidos pelo sistema”218 

Ademais, além da observância legal, a admissão de provas atípicas deve ser 

compatível com os ditames de ordem ética, já que o artigo 369 estabelece que as 

partes poderão empregar os meios de prova “moralmente legítimos”. Vale destacar 

que a proibição de meios de prova que ofendam à moral não significa que o juiz esteja 

autorizado a empregar convicções éticas pessoais ou ideologias para coibir a atuação 

das partes e seus advogados. O julgador deve interpretar os preceitos éticos gerais 

contidos nas regras à luz da lei e dos padrões morais inerentes ao tempo e ao lugar 

em que vivemos, segundo a consciência mediana da sociedade.219 

 

2.11 Ônus da prova 

Entende-se o ônus da prova como “uma conveniência de o sujeito agir de 

determinada maneira no intuito de não se expor às consequências desfavoráveis que 

poderiam surgir com sua omissão”.220Portanto, o ônus da prova consiste na “conduta 

processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja 

admitida pelo juiz”221, evitando que se concretize o risco de perder a causa por não 

provar a veracidade dos fatos dos quais depende a existência do direito que afirma ter 

 

218 LOPES, João Batista. Provas atípicas e efetividade do processo. Revista Eletrônica de Direito 
Processual. Volume V, p. 392. 

219 THEODOR JÚNIOR, Humberto. Boa-fé e processo – Princípios éticos na repressão à litigância de 
má-fé – Papel do juiz. Disponível em: 
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/humberto%20theodoro%20j%C3%BAnior(3)formatado.pdf 

220 ARAZI, Roland. La prueba em el processo civil. 3ª ed. Santa Fé: Rubinzal-Culzoni, 2008, p. 67. 

221 THEDORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 56ª 
ed., v. 1, p. 875. 
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e para o qual requer a presença da atividade jurisdicional. Percebe-se que o ônus se 

distancia da obrigação por ser uma conduta que beneficia o próprio titular, e não 

outrem, como no caso dos vínculos obrigacionais, que, diante da inobservância, 

podem ensejar o seu cumprimento forçado.  

O ônus da prova é compreendido na esfera de liberdade do titular, enquanto 

na obrigação o sujeito está subordinado a um comando, que pode ser forçadamente 

efetivado no caso de descumprimento. Daí a razão de o ônus ser uma faculdade cujo 

exercício é necessário para obtenção de um interesse. O sujeito pode escolher não 

cumprir a conduta prevista no ônus, mas se sujeitará ao risco advindo da 

inobservância.  

Por sua vez, o ônus da prova não pode ser confundido com um dever222, pois 

sua inobservância não impõe uma sanção. Trata-se de simples ônus, pois o seu titular 

assume o risco de perder a causa se não provar o suporte fático exigido para a 

incidência do direito material.  

O ônus da prova tem vital importância para o desenvolvimento do processo, 

desde o seu início até a tomada da decisão final. Quando os enunciados que 

descrevem os fatos em litígio são considerados verdadeiros com base nas provas 

apresentadas, supera-se o status de incerteza e incredulidade sobre eles, permitindo 

com que a litigiosidade seja resolvida e o direito material pertinente à causa seja 

aplicado na decisão final. Ocorre que nem sempre será possível verificar a veracidade 

dos enunciados fáticos por meio das provas apresentadas. Tal situação acarreta 

diversos problemas, sobretudo quando presente a impossibilidade de o juiz se 

recursar a julgar pela insuficiência de provas (non liquet). No caso, procura-se utilizar 

o ônus da prova como critério de julgamento para evitar o non liquet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pelo exposto, pode-se afirmar que o ônus da prova apresenta dupla função: 

a) critério de julgamento (função objetiva) e b) critério de organização da atividade 

probatória (função subjetiva). Assim, além de permitir o julgamento quando as provas 

forem insuficientes para demonstrar ao juiz a verdade dos fatos em litígio, o ônus da 

 

222 Há deveres probatórios relacionados com a ideia de dever geral de colaboração de todos para a 
busca da verdade dos fatos descritos nos enunciados, conforme prevê o artigo 378 do Código de 
Processo Civil. Todavia, trata-se de fenômeno que se diferencia do ônus da prova.  
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prova informa às partes sobre a atividade que devem realizar na formação probatória 

destinada à definição do juízo sobre os fatos.  

“O ônus da prova exerce, portanto, dupla função: a um, desempenha 
importante papel no que tange à estruturação da atividade probatória 
das partes (função subjetiva); e, a dois, funciona como regra de 
julgamento, a ensejar, no caso de insuficiência de provas aptas a 
formar o convencimento judicial, sentença contrária aos interesses da 
parte que não cumpriu o seu encargo (função objetiva), na medida em 
que é vedado ao juiz pronunciar-se pelo non liquet.”223 

O aspecto subjetivo do ônus da prova tem como finalidade informar a função 

que a parte deve cumprir em relação aos fatos que serão apurados em juízo, 

orientando-a na produção probatória através de um desenvolvimento mais qualificado 

do contraditório, já que estimula os sujeitos processuais a participarem da atividade 

processual.224Entende-se que o aspecto subjetivo do ônus da prova é importante para 

preconizar a participação dos sujeitos processuais na formação provimento 

jurisdicional (artigo 6º do Código de Processo Civil), pois permite com que as partes 

fiquem conscientes do papel que devem desempenhar, organizando-se o ambiente 

processual para o estímulo do diálogo e cooperação. Conforme indica Barbosa 

Moreira: “todo ordenamento processual, sejam quais forem as diretrizes filosóficas ou 

políticas que o inspirem, conta em larga extensão a eficácia desse estímulo”.225 

O artigo 373 do Código de Processo Civil distribui o ônus da prova entre o 

autor e o réu, fundando-se na ideia de que o autor deve provar os fatos que constituem 

o direito por ele afirmado, mas não a existência dos fatos que impedem a sua 

constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção. Trata-se de critério de 

distribuição segundo o qual cada parte suportará os efeitos negativos que derivam de 

não serem provados os fatos em que se fundam suas pretensões.  

O Brasil escolheu distribuir o ônus da prova por meio de disposições gerais 

que têm a finalidade de regular de forma geral as situações concretas. A Itália também 

 

223 THOMPSEN CARPES, Artur. Ônus da prova e distribuição dinâmica. In: JOBIM, Marco Félix; 
SANTOS FERREIRA, William. Direito Probatório. Salvador: JusPodivm, 2018, 3ª ed., p. 280.  

224 MELLO, Felipe Viana de. O reconhecimento da aplicabilidade da teoria do ônus dinâmico no 
processo civil brasileiro. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 139, out/2014, p. 34. 

225 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Julgamento e ônus da prova. Temas de direito processual civil, 
2ª série. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 74.  
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estabelece regra geral de distribuição do ônus da prova no artigo 2.697 do Código 

Civil226, com conteúdo semelhante ao artigo 373 do Código de Processo Civil. 

Segundo o dispositivo do Código Civil italiano, a parte demandante possui o ônus de 

provar os fatos que sustentam sua demanda; se a outra parte pretende evitar a 

eficácia legal desses fatos ou reclama a modificação ou extinção do direito alegado, 

ela possui o ônus de provar os fatos que suportam a sua defesa. Na Alemanha, 

malgrado não tenha regra semelhante ao artigo 373, a ideia de distribuição do ônus 

da prova segue a mesma lógica. A parte que pretende ser beneficiada pelos efeitos 

da regra deve provar os pressupostos fáticos para sua aplicação.227 

Portanto, na medida em que o ônus da prova se relaciona com os fatos que 

são pressupostos para a incidência da regra jurídica, pode-se asseverar que ele tem 

estrita proximidade com a realidade do direito material, de modo que é por meio desse 

que é possível compreender a sua estrutura e desenvolvimento em cada caso. O 

artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015, na esteira do que fazia o artigo 333 

do Código revogado, reparte o ônus da prova da seguintes maneira: cumpre ao autor 

o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus 

semelhante em relação aos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do 

autor. Com efeito, percebe-se que o sistema processual civil não impõe o ônus da 

prova a quem alega o fato. O ônus está distribuído segundo regras fixas, atribuindo-

se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus 

referente à prova dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor.  

Para os fins do presente trabalho, faz-se necessário delimitar a maneira com 

que os fatos constitutivos do direito do autor e aqueles que lhes são impeditivos, 

modificativos, extintivos e impeditivos podem ser identificados. Pode-se dizer que tal 

identificação se dá com base no conteúdo da regra jurídica de direito material a incidir 

no caso concreto. Assim, pode-se definir como constitutivos os fatos que compõem o 

substrato fático da regra jurídica cujo efeito o autor pretenda ver produzido por meio 

 

226 Art. 2697. Onere dela prova. Chi vuol far valere um diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve 
provare i fatti che ne constituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115). Chi eccepisce l’inefficacia di 
fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto dever provare i fatti su cui l’eccezione se 
fonda.  

227 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e Convicção. 5ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2019, p. 188. 
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do processo, e, fatos modificativos, extintivos ou impeditivos serão aqueles capazes 

de eliminar o efeito jurídico buscado pelo autor.228 

Na hipótese de não ser possível identificar a verdade dos fatos integrados ao 

processo por meio de enunciados, eis que as provas se mostram insuficientes para 

tal desiderato, o julgador utilizará o ônus da prova como regra legal para permitir a 

composição do conflito. No caso, a sanção, em regra, será a “rejeição de mérito 

daquele que deixou de dar cumprimento ao ônus probatório”.229Trata-se do caráter 

objetivo do ônus da prova, que será aplicado como regra de julgamento. Como 

asseverado acima, diz ônus justamente pelo fato de a parte por ele responsável não 

estar obrigada a produzir a prova, mas, caso não o faça, assume o risco de perder a 

causa. 

Muitos pontos surgem do estudo do ônus da prova, sobretudo no que tange 

ao seu aspecto objetivo, como, por exemplo, a possibilidade de reduzir as exigências 

da prova de acordo com as características do direito material. Tais pontos serão 

trabalhados quando o ônus da prova for delimitado na tutela inibitória.  

 

 

 

 

 

 

 

228 AHENHART, Sérgio Cruz. Ônus da prova e sua modificação no processo civil brasileiro. Academia 
Brasileira de Direito Processual Civil. Disponível em: 
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Sergio%20Cruz%20Arenhart%20-
%20onus%20da%20prova%20e%20sua%20modifica%C3%A7%C3%A3o%20no%20dpc.pdf 

229 THEDORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 56ª 
ed., v. 1, p. 878. 
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3 ASPECTOS PROBATÓRIOS DA TUTELA INIBITÓRIA 

3.1 A cognição judicial na tutela contra o ilícito 

A cognição é tema de suma importância para compreensão da relação entre 

a tutela inibitória e o fenômeno probatório. Pode-se considerar a cognição como “uma 

importante técnica de adequação do processo à natureza do direito ou à peculiaridade 

da pretensão a ser tutelada”230. Com efeito, a forma como a qual a cognição será 

exercida está condicionada às características do direito material cuja tutela é buscada 

por meio do processo. Sem adentrar na esteira do debate teórico e histórico que 

envolve a dicotomia conhecimento-execução, aponta-se que a importância da 

cognição está relacionada com a própria atividade do juiz, que, para conceder a tutela 

jurisdicional, precisa conhecer as razões que são apresentadas pelas partes, 

adequando tal conhecimento à realidade do direito material que se encontra na base 

da controvérsia. Sendo assim, é possível asseverar que a cognição assume o caráter 

de antecedente lógico da formação do juízo, conforme apontado por Frederico 

Marques: 

“O juízo é fruto e resultado, sobretudo, da cognição do juiz, o que vale 
dizer que o elemento lógico e intelectual constitui o seu traço 
predominante e fundamental. (...) A imperatividade do julgado se 
subordina sempre ao ato de inteligência que o precede e lhe dá 
substância, visto que provém das indagações realizadas pelo órgão 
jurisdicional para investigar e resolver a respeito das questões 
jurídicas de fato focalizadas no processo”231 

Portanto, pode-se dizer que a cognição é atividade desempenhada pelo órgão 

jurisdicional que considera, analisa e valora as alegações e as provas produzidas 

pelas partes232, permitindo com que se julgue a causa. A ligação entre a cognição e o 

fenômeno probatório reside no fato de ser possível por meio dela esclarecer: “i) aquilo 

 

230 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. Campinas: Bookseller, 2000, 2ª ed., p. 36. 

231 FREDERICO MARQUES, José. Instituições de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 
1962, 2ª ed., v. III, p. 4. 

232 WATANABE, Kazuo. Op. cit. p. 58. 
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que pode ser conhecido e provado; e ii) a relação entre a intensidade da participação, 

o juízo e a coisa julgada material”.233 

Conforme se indicou ao tratar do fato na perspectiva processual, quando se 

pensa o direito, pensa-o como forma destinada ao fato. A relação entre eles é 

dinâmica e de interdependência, de modo que não é possível pensar em análise do 

fato como algo isolado do direito. A cognição sobre as questões da fato é atividade 

que se desenvolve a partir da compreensão do suporte fático exigido para a incidência 

do direito material em relação ao qual a atuação da tutela jurisdicional é requerida.  

Na relação da cognição com o direito material, pode-se pensar em sua 

extensão em relação à matéria passível de discussão, ou na sua intensidade em 

relação ao objeto que se pretende conhecer. Tais conceitos serão revisitados ao longo 

do presente capítulo, sobretudo quando se indicar as características da prova na tutela 

inibitória antecipada. Todavia, faz-se necessário indicar a cognição na tutela inibitória 

sob a perspectiva daquilo que pode ser conhecido e provado. 

 Exclusão do dano 

O artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal estabelece que ao Poder 

Judiciário caberá tutelar a ameaça ao direito. Assim, o direito ameaçado encontra-se 

apto a ser protegido antes da efetividade da sua lesão. Entende-se que a Constituição 

procurou proteger a ordem jurídica, cuja essência encontra-se na lei. A licitude é um 

imperativo do Estado Constitucional brasileiro, que a elege sem condicionamentos ou 

consequências para sua proteção (artigo 5º, incisos II e XXXV).  

 Portanto, a ilicitude é a conduta contrária à lei cuja proteção é garantida pela 

Constituição. Além da erosão dos conceitos tradicionais da responsabilidade civil, 

apontada no primeiro capítulo do presente trabalho, que demonstrou a dissociação do 

dano da ideia de ilícito, tem-se que a própria constituição erigiu a proteção da ordem 

jurídica (legalidade) de forma autônoma e independente. O ilícito consiste no ato em 

si, contrário a uma proibição legal, prescindindo da presença do dano para sua 

configuração. 

 

233 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e Convicção. 5ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2019, p. 73. 
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Observe, a título de exemplo da dissociação entre ilícito e dano, que em 

julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com acórdão de relatoria do 

Desembargador Júlio Vidal, ficou estabelecido que, comprovadas irregularidades da 

construção, “(...) em violação à lei municipal e normas técnicas pertinentes, irrelevante 

a ausência de prejuízo à nunciante, e necessária manutenção da sentença que 

determina adequação da obra, sob pena de demolição”.234 

Como a ação que veicula a tutela inibitória procura proteger a lei 

preventivamente, a cognição sobre ela não levará em consideração o dano, mas 

apenas os fatos ou atos que demonstrem a presença de um comportamento que 

indique a ameaça do ilícito. Assim, o fenômeno probatório na tutela inibitória não terá 

por objeto os enunciados fáticos que asseverem a existência do dano ou sua 

probabilidade. Trata-se de matéria que não está no âmbito de cognição da tutela 

inibitória, que se volta contra a ameaça do ilícito, evitando-o preventivamente. A 

distância que separa ilícito e dano é bem explicada por Barbosa Moreira ao tratar 

direito à preservação da intimidade. Segundo o autor, o direito à prevenção da 

intimidade é digno de proteção jurídica por si só, independentemente de 

considerações sobre possíveis consequências advindas da injusta e efetiva 

intromissão da esfera íntima do indivíduo. 

“Faz-se abstração de eventuais danos externos, quer de ordem 
material, quer até de ordem moral; isto é: prescinde-se da capacidade, 
que porventura tenha a ingerência, de prejudicar a pessoa no seu 
patrimônio, ou mesmo na estima de outros membros da comunidade 
social. A integridade da ‘esfera íntima’ vê-se considerada como bem 
autônomo, tutelável per se, nas múltiplas facetas que a circunscrevem 
(...)”235 

Assim, a tutela da ordem jurídica contra a ilicitude deve ser permitida 

independentemente de considerações sobre possível afetação da esfera patrimonial 

ou moral do titular do direito, de modo a considerá-la como um bem autônomo para 

fins de proteção.  

 

234 TJ-SP – 28ª Câmara de Direito Privado – APL 0008991-63.2008.8.26.0590 – Relator: 
Desembargador Júlio Vidal – Data de Publicação: 08.02.2013. 

235 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Processo civil e direito à preservação da intimidade. Temas de 
direito processual. São Paulo: Saraiva, 1988, 2ª série, p. 3-4. 
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Outro exemplo que demonstra a irrelevância da potencialidade danosa da 

conduta violadora do direito par fins de atuação da tutela inibitória é bem indicado por 

Joaquim Felipe Spadoni. Caso uma revista de grande circulação começasse a 

preparar uma edição por meio da qual será veiculada a foto de um advogado com o 

título de “o melhor advogado do País”, não há dúvidas que referida publicação não 

teria, em regra, o condão de acarretar nenhum dado a esse indivíduo. Todavia, ainda 

que ausente prejuízo a sua imagem, se a foto for veiculada sem autorização, estar-

se-á diante de violação ao direito à imagem, que é, inclusive, garantido pela 

Constituição (artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal).236 

A prova na tutela inibitória não terá como objeto o dano ou sua probabilidade, 

mas sim a ameaça que indica a probabilidade do ilícito. Não se busca a prova da 

ameaça do dano, mas da ameaça do ilícito. Ainda quando a tutela inibitória era inferida 

das disposições do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 461 do 

Código de Processo Civil de 1973, já havia na jurisprudência julgados esposavam tal 

entendimento.237Compreendia-se que a concessão da tutela inibitória dependia da 

demonstração da ameaça, não sendo condicionante para a atuação da tutela 

jurisdicional preventiva o constrangimento moral ou patrimonial do indivíduo. 

A independência que a proteção preventiva contra o ilícito tem em relação ao 

dano é passível de identificação, também, pelo fato de ser possível, por exemplo, 

cumular pedido de tutela para inibir a continuação do uso indevido no nome 

empresarial (ilícito) com a reparação de dano moral da pessoa jurídica. São pedidos 

independentes, que exigem provas e valorações com escopos diversos, de modo que 

é possível que o pedido inibitório seja procedente, enquanto a reparação dos danos 

não, como se infere de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de 

relatoria do Desembargador Pereira Calças, que assentou o dever de abstenção do 

uso do nome comercial (ilícito), mas não identificou a presença de dano à esfera moral 

da pessoa jurídica, ainda que possível.238 

 

236 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 62. 

237 TRT-1 - RO: 8856320115010070 RJ, Relator: Volia Bomfim Cassar, Data de Julgamento: 
29.10.2012, Segunda Turma, Data de Publicação: 2012.11.08.  

238 TJ-SP - APL: 1000924-48.2015.8.26.0008, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 
16.03.2016, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 22.03.2016. 
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O Código de Processo Civil vigente enfrenta tal questão e deixa claro que na 

tutela destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação do ilícito é irrelevante 

a demonstração da ocorrência do dano (artigo 497, parágrafo único). O texto do 

dispositivo, diferentemente do que ocorria sob a vigência do Código de Processo Civil 

de 1973, que não possuía disposição sobre a matéria, indica que, para a concessão 

da tutela inibitória não é necessária a demonstração da existência de dano, de culpa 

ou dolo. Trata-se de disposição que já encontra ressonância na jurisprudência, que 

compreende a probabilidade do ilícito como requisito para a concessão da tutela 

inibitória, e não a necessidade de demonstração da probabilidade do dano.239  

 Exclusão do dolo e da culpa 

Conforme tratado no primeiro capítulo do presente trabalho, na ação em que 

se busca a tutela inibitória não é veiculada a reparação por danos eventualmente 

causados, ou seja, não se trata de ação que visa a aplicação de uma sanção a uma 

conduta moralmente reprovável do réu. Por isso, o ato que poderá ou não ser 

realizado em razão da atuação da tutela inibitória independe da presença do elemento 

subjetivo (dolo e culpa).  

Na tutela inibitória, basta a demonstração de atos configuradores de uma 

ameaça capaz de indicar a probabilidade de uma conduta ilícita. O elemento subjetivo 

dessa conduta (dolo ou culpa) é aferido para identificar o dever de reparar o dano, e 

não para que o órgão jurisdicional determine a existência dos pressupostos para a 

atuação da tutela preventiva contra o ilícito. 

Costuma-se identificar que o elemento subjetivo não é pressuposto para 

atuação da tutela inibitória por estar ela voltada para o futuro. Assim, não haveria a 

“possibilidade objetiva de valorar preventivamente os elementos subjetivos do 

 

239 TJ-PR - ED: 0005264-50.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Joeci Machado 
Camargo, Data de Julgamento: 20.11.2018, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26.11.2018. 
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comportamento ilícito futuro sobre o qual é destinado a inibir o provimento final da 

tutela”240. 

Entende-se que o comportamento que será objeto de provas na tutela 

inibitória não é o futuro, mas o presente, já que o que autoriza a atuação de medidas 

preventivas é a presença de uma justa ameaça, consubstanciada por atos que 

indiquem a efetiva probabilidade de um ilícito futuro. Pode-se até valorar 

subjetivamente os atos presentes, que constituem a ameaça, mas não como 

pressuposto necessário para a concessão da tutela inibitória, pois a Constituição 

elege a possibilidade proteção da ordem jurídica de forma independente e autônoma, 

sendo o dolo e a culpa elementos aferíveis para a reparação do dano, que é uma 

consequência eventual do ilícito.  

A culpabilidade é um juízo de reprovação moral que incide sobre a conduta 

ilícita já praticada. Portanto, exerce-se a apreciação da culpa como consequência da 

ilicitude. Trata-se de juízo sempre posterior à ocorrência do ilícito, de modo que culpa 

e ilícito são institutos inconfundíveis, sobretudo quando são analisados sob a 

perspectiva de um ilícito que sequer se consumou, como ocorre na tutela inibitória.  

Pontes de Miranda, ao tratar dos direitos da personalidade e demais direitos 

absolutos, sustenta que esses “podem ser ofendidos sem culpa; e a ofensa entra no 

mundo jurídico”241. Em tais situações, o autor indica a utilização de uma ação de 

abstenção, que tem as mesmas caraterísticas da ação que veicula a tutela preventiva 

contra o ilícito. O raciocínio é coerente com a realidade da tutela contra o ilícito no 

contexto constitucional atual, pois a Constituição prevê a possibilidade de proteção 

jurisdicional da esfera jurídica dos titulares do direito, independentemente do caráter 

subjetivo que embasa o comportamento do ofensor. No caso da tutela inibitória, que 

tem como base a previsão constitucional de tutela contra a ameaça ao direito, protege-

se a esfera jurídica daquele que se encontra diante da probabilidade da ilicitude.  

 

240 RAPISARDA, Cristina. Inibitoria. Digesto dele Discipline Privatistiche, v. IX, 1993, p. 479, apud 
AHENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, 
p. 156. 

241 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das Ações. Atualizado por Vilson Rodrigues 
Alves. Campinas: Bookseller, 1998, tomo I, p. 163. 



127 

 

 

“(...) no direito brasileiro, a utilidade prática advinda da concessão do 
provimento pleiteado não precisa ser necessariamente uma utilidade 
econômica. Basta a utilidade jurídica para que o pedido de tutela seja 
apreciado, sendo o que permite, aliás, o julgamento das ações 
meramente declaratórias. Mas cabe dizer que, na ação inibitória, a 
utilidade do provimento está justamente no fato de se criarem 
condições para que o direito seja realizado tal como previsto”242 

A tutela preventiva contra o ilícito, como visto, não busca a repressão à 

ocorrência do dano. Essa forma de tutela tende a garantir a atuação do direito, 

independentemente de qualquer valoração subjetiva do comportamento do obrigado. 

Como leciona Pontes de Miranda: 

“(...) a pretensão e a ação de abstenção não são pretensão e ação ex 
delicto. Nem a culpa lhe é pressuposto necessário. Se a culpa existe 
é plus. Só se exige o ser contrário a direito o ato que se teme, ou cuja 
continuação se tem por fito evitar”.243 

Como a tutela inibitória visa impedir a probabilidade da conduta contrária ao 

direito, não é possível valorar em termos subjetivos o comportamento que ainda não 

ocorreu. Assim, o dolo e culpa não são elementos necessários para atuação da tutela 

inibitória. 

O artigo 1.277 do Código Civil estabelece que o proprietário ou o possuidor 

de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, 

ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização da propriedade 

vizinha. O parágrafo único desse artigo indica como as interferências deverão ser 

consideradas para aplicação do direito de cessá-las: “proíbem-se as interferências 

considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as 

normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância 

dos moradores da vizinhança”. 

Dispensa-se para caracterização do direito de fazer cessar o uso prejudicial 

do prédio vizinho os aspectos subjetivos dolo ou culpa, bastando, para tanto, a 

constatação do uso anormal da propriedade, nos termos do parágrafo único do artigo 

1.277. Na hipótese, trata-se de responsabilidade objetiva, conforme entendimento já 

 

242 SPADONI, Joaquim Felipe. Op. cit., p. 62. 

243 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. cit., p.162. 
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esposado na jurisprudência, concordante julgado do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, que assim se posicionou:  

“Nos termos do art. 1.277 do Código Civil, o proprietário ou o possuidor 
de um prédio tem o direito de fazer cessar interferências prejudiciais à 
segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela 
utilização da propriedade vizinha – trata na hipótese de 
responsabilidade objetiva do dono ou possuidor do prédio, irrelevante, 
portanto, a aferição de dolo e culpa (...)”244 

Dessa maneira, o uso anormal ou nocivo da propriedade é caracterizado 

como ato ilícito, apto a ensejar a atuação da tutela jurisdicional, independentemente 

de culpa ou dolo. 

Tem-se, assim, que, na esteira do que prevê expressamente o parágrafo 

único do artigo 497 do Código de Processo Civil, a prova do dano e da culpa na tutela 

inibitória é desnecessária. A cognição restringe-se à ameaça que indica a 

probabilidade de um conduta contrária ao direito e ao próprio ilícito.  

 Discussão sobre o ilícito 

Pelo exposto, percebe-se que não se considera o ilícito com um ato praticado 

com violação da lei ou do contrato que, com culpa ou dolo, causa dano a outrem. Os 

elementos subjetivos e o dano são, em regra, exigidos para configuração da 

responsabilidade civil, e não para a definição do ilícito. 

Considerando-se que as regras jurídicas estabelecem, por meio de 

referências valorativas, o que é proibido, obrigatório e permitido, pode-se dizer que há 

ilícito sempre que houver um comportamento que esteja descrito pela regra como 

proibido, ou deixe-se de fazer algo descrito como obrigatório. Assim, o ilícito pode ser 

definido como uma conduta comissiva ou omissiva que contrarie o que se encontra 

prescrito pela ordem jurídica. Por isso, prefere-se dizer que a tutela inibitória visa inibir 

a prática da conduta ilícita, que pode ser comissiva ou omissiva. 

O elemento nuclear do conceito de ilícito é o descumprimento de uma 

obrigação ou dever jurídico. Como a tutela inibitória se volta contra a ameaça ao 

 

244 TJ-SP - APL: 1058496-11.2014.8.26.0100, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito 
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direito, inibindo a prática, repetição ou continuação do ilícito, a prova terá como objeto 

os enunciados que façam referência à ameaça que torna provável a conduta ilícita. 

Quando valorar a prova da ameaça, o julgador levará em consideração a conduta 

ilícita que o autor visa inibir. Na ação que veicula a tutela inibitória, a prova da ameaça 

é valorada levando-se em consideração o ilícito que se pretende demonstrar como 

provável. 

Quanto ao direto cuja ilicitude se busca inibir por meio da tutela inibitória, vale 

destacar que não só os direitos que não permitem, pela sua natureza, compensação 

monetária ou reparação serão aptos a serem defendidos preventivamente. Não se 

nega que a tutela inibitória adquire especial destaque nos direitos que devem ser 

fruídos in natura, como àqueles relacionados à personalidade (artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, e artigos 12 e 21 do Código Civil). Todavia, os direitos que 

admitem expressão monetária e que, por isso, podem ser objeto de tutela repressiva, 

também admitem uma proteção preventiva, independente da aferição de dano ou sua 

probabilidade. Trata-se de assertiva que decorre do estabelecido no inciso XXXV do 

artigo 5º da Constituição Federal.245 

Portanto, para que o autor faça jus à tutela inibitória, deve provar que possui 

um direito que está sendo ameaçado de violação pelo réu. Por sua vez, o autor deve 

provar que o seu interesse jurídico é exercitável em face do réu, ou seja, que o réu 

possua um dever ou obrigação de se comportar de determinada maneira em face do 

direito do autor: 

“A imprescindibilidade dessa demonstração decorre da constatação 
de que nem toda proteção jurídica conferida a um determinado 
interesse permite a exigência do cumprimento específico da 
obrigação. Alguns direitos são protegidos apenas através da técnica 
ressarcitória, conferindo ao seu titular a possibilidade de exigir tão 
somente a reparação dos danos, acaso estes surjam em decorrência 
de ato praticado pelo réu.”246 

Com efeito, faz-se necessário que, além da prova de um direito ameaçado, 

seja demonstrado que o direito ameaçado é juridicamente protegido, ou seja, que haja 

 

245 SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. São Paulo: 
Saraiva. 9ª ed., 2018, v. 1, p. 372. 

246 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 65. 
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um dever ou obrigação de o réu não se comportar contrariamente ao que estabelece 

a lei ou o contrato. Além de demonstrar que possui um direito que se encontra 

ameaçado pelo réu, faz-se necessário que o autor demonstre que o réu possui um 

dever ou obrigação de conduta comissiva ou omissiva em relação a esse direito 

juridicamente protegido, ou seja, que indique a existência de um dever de 

cumprimento específico da prestação que constitui objeto da relação jurídica.247  

Por exemplo, já se entendeu na jurisprudência que não há ilicitude da 

instituição financeira ao, diante da prestações inadimplidas, proceder com descontos 

mediante débito em conta do titular, desde que esteja autorizada por previsão 

contratual.248 A prova apenas do direito do autor, e não do correspondente dever de 

respeitá-lo por parte do réu, violaria o princípio da legalidade, segundo o qual 

“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei” (artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal).  

Impende destacar que muitos direitos que são passíveis de proteção pela 

tutela inibitória são direito absolutos. São exemplos os direitos da personalidade, meio 

ambiente, da saúde pública etc. Como direitos absolutos, e, portanto, potestativos, 

não há a necessidade de colaboração da vontade de qualquer outra pessoa para sua 

formação, sendo, ademais, irrenunciáveis e intransmissíveis.249Portanto, a prova do 

dever ou obrigação do réu se comportar de modo a não lesar os direitos potestativos 

não é necessária, pois decorre da mera demonstração da titularidade do direito pelo 

autor.  

Ademais, para compreender quando se estará diante de probabilidade de 

ilicitude instantânea, contínua ou repetitiva, mostra-se necessária a análise da relação 

jurídica material.  

A conduta instantânea é aquele que se consuma em um único ato, decorrente 

de uma relação jurídica que tem por objeto obrigação única, que se realiza no mesmo 

 

247 PIETROBON, Vittorino. Op. cit. p. 34. 
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momento em que a relação se extingue, pelo adimplemento.250 Aqui, a tutela inibitória 

somente será possível antes que a violação à referida obrigação seja efetivada.251 

Por exemplo, a simples veiculação de notícia inverídica em periódico de 

circulação diária, em um único dia, já poderá ser suficiente para violar o direito à honra. 

O despejo de rejeitos de mineração, causando a contaminação de rios e lençóis 

freáticos, já é suficiente para lesar o direito à salubridade do meio ambiente. Nesses 

casos, a tutela inibitória só caberá antes que a lesão seja consumada, do contrário, 

estar-se-á diante de situação que demanda a tutela repressiva ou de remoção dos 

efeitos concretos do ilícito. 

Por sua vez, entende-se que a fonte do direito ameaçado e o correlato dever 

ou obrigação daquele que é responsável pela ameaça abrange todas as “obrigações 

específicas ocorridas nas vidas das pessoas, seja as de origem legal, seja 

contratual”.252Assim, tanto as obrigações legais, como as contratuais, podem ser 

assistidas pela tutela inibitória. 

Pode-se asseverar que a prova do ilícito da tutela inibitória engloba as 

seguintes situações: i) direito ameaçado; ii) atos objetivos que indiquem a ameaça; e 

iii) dever ou obrigação do réu em respeitar o direito supostamente ameaçado. 

Portanto, além de provar a probabilidade da prática da conduta, deve-se 

demonstrar que tal conduta é ilícita, por contrariar uma obrigação ou dever 

previamente previsto na lei ou no contrato. 

 

 Probabilidade do ilícito e ameaça 

A ideia de procedimento e atividade é interessante para compreensão da 

probabilidade do ilícito na tutela inibitória. O ilícito é um ato final, que é resultado de 

atos que o antecedem, permitindo a sua realização. Entende-se que o ilícito é 

 

250 SPADONI, Joaquim Felipe. Op. cit. p. 82. 

251 BELLELLI, Alessandra. L’inibitoria come strumento generale di tutela contra l’illecito. Revista di diritto 
civile. Padova: Cedam, anno L, n. 4, p. 615, lug/ago/2004. 

252 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 1995, 
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resultado de um procedimento, que é definido por Paulo de Barros Carvalho da 

seguinte maneira:  

“(...) o procedimento é sempre desenvolvido e caminha na direção de 
um objetivo adredemente estipulado. Não tem, em si mesmo, sentido 
unitário, como o ato, contudo se prepondera para obtê-lo (...) ali onde 
houver procedimento haverá sucessão organizada de ações, 
praticadas sequencialmente, com o escopo de atingir determinado 
resultado, de tal modo que é possível promover a decomposição 
analítica do todo, tendo em vista o exame pormenorizado do ato 
específico que, por qualquer razão, venha a nos interessar”253 

Por seu turno, a regra jurídica (contratual ou legal) prevê um suporte fático 

para sua incidência. A conduta comissiva ou omissiva será ilícita se resultar de um 

movimento que se amolde a tal suporte fático, contrariando-o no sentido de evitar a 

eficácia da regra jurídica (ilicitude/antijuridicidade). Assim como a conduta ilícita, os 

atos que a antecedem serão qualificados de acordo com a descrição abstrata da regra 

jurídica. O ato do mundo fenomênico somente interessa ao direito se for pressuposto 

de conduta juridicamente relevante, que será assim qualificada se estiver de acordo 

com a descrição abstrata da regra jurídica. No caso da tutela inibitória, a conduta 

juridicamente relevante será a ilícita.  

Quando se fala em probabilidade do ilícito, entende-se que há em curso uma 

atividade composta de atos que não só antecedem, mas preparam a conduta ilícita, 

que, caso consumada, será seu resultado ou produto. Portanto, é possível entender a 

conduta não como um simples ato, mas como atividade. Pode-se encontrar um 

conceito operacional de atividade dentro do Direito Comercial. Segundo Tullio 

Ascarelli, “a atividade não significa ato, mas um série de atos coordenáveis entre si, 

em função de um fim comum”.254 

Pelo que se expôs no segundo capítulo, entende-se que a melhor forma de 

compreender a probabilidade é por meio de teorias que a identificam por meio de 

padrões lógicos, que, na tutela inibitória, podem ser encontrados nas figuras do 

procedimento e atividade acima descritos. Na tutela inibitória, o ilícito é provável 

quando atos que o antecedem ou preparam estão presentes sob a forma de uma 

 

253 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2007, 18ª ed., p. 401. 

254 ASCARELLI, Tullio. O empresário, tradução de Fábio Konder Comparato. Revista de Direito 
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ameaça. A ameaça ao direito somente é juridicamente relevante para fins de atuação 

da tutela inibitória quando é constituída por atos que compõe uma atividade ou 

procedimento que antecede o ilícito. No caso, a tutela inibitória agirá para que a 

atividade não alcance o seu produto (ilícito).  

No contexto da tutela inibitória, os meios de prova apresentam-se como 

premissas a partir das quais é possível extrair inferências. Quando as provas 

demonstram que os enunciados sobre a ameaça são verdadeiros, indica-se a 

probabilidade da conduta ilícita, permitindo a atuação da tutela inibitória. Portanto, 

conquanto o fenômeno probatório na tutela inibitória tenha como objeto os enunciados 

que descrevem os fatos ou atos que constituem a ameaça, um vez demonstrados, 

permitir-se-á um raciocínio que, a partir da ideia de atividade ou procedimento, 

identifique a probabilidade do ilícito. Assim, a cognição exercida na ação que veicula 

a tutela inibitória terá como enfoque, também, a questão da probabilidade do ilícito.  

 

3.2 Considerações sobre a dificuldade da prova na tutela inibitória 

Na medida em que a tutela inibitória leva em consideração um ilícito futuro, 

aponta-se que há dificuldade na produção de provas, sobretudo quando nenhum ilícito 

ainda foi praticado (repetição ou continuação na conduta ilícita).255Trata-se de 

entendimento correto, pois, ainda que se compreenda que a prova na tutela inibitória 

está relacionada com uma ameaça presente, a sua demonstração é melhor conduzida 

quando se está diante de um ilícito já praticado.  

Todavia, importante frisar que a existência de um ilícito anteriormente 

praticado não é elemento que, por si só, demonstre a probabilidade do ilícito futuro. 

Deve-se demonstrar que, além do ilícito praticado, há outros elementos que indiquem 

que provavelmente haverá sua repetição ou continuidade. O interesse de agir na tutela 

inibitória está relacionado com ameaça de lesão ao direito, ou seja, a tutela 

jurisdicional é requerida para evitar que a ameaça se concretize. Caso a tutela se 

 

255 MARINONI, Luiz Guilherme. MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito. São Paulo: Revista 
dos Tribunais. 2015, p. 114.  
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baseie simplesmente no ilícito já praticado, o interesse de agir deve se voltar para a 

remoção dos seus efeitos ou a reparação dos danos eventualmente ocorridos.  

Ficou estabelecido no primeiro capítulo do presente trabalho que a tutela 

inibitória pode ser concedida como provimento final. Para tanto, impõe-se a 

demonstração da atualidade da ameaça de violação ao direito, ou seja, deve-se provar 

que ameaça indica a probabilidade de a conduta ilícita ser, no futuro, praticada. A 

atuação da tutela inibitória só tem sentido quando for possível a prevenção da conduta 

ilícita, seja ela instantânea, continuada ou repetida.  

Entende-se que a dificuldade probatória na tutela inibitória reside na 

possibilidade de aferir se a prova da ameaça tem condições de indicar a probabilidade 

da conduta ilícita futura. Quando se está diante da prevenção de um ilícito que já foi 

anteriormente praticado, e que, combinado com outros elementos, mostra-se 

propenso a ser repetido ou continuado, a prova da ameaça se apresenta mais 

facilitada, pois tem condições de se pautar pela conduta ilícita já praticada. Percebe-

se que a valoração da prova da ameaça, como premissa para a conclusão sobre a 

presença da probabilidade do ilícito, é construída de forma mais simples quando já há 

uma conduta ilícita anterior, mas que se mostra passível de se repetir ou continuar.  

A situação se mostra mais intrincada quando a ameaça se refere a um ilícito 

que ainda não foi praticado (instantâneo). Nesse caso, a construção do raciocínio 

dedutivo que parte da prova da ameaça para concluir sobre a probabilidade do ilícito 

não tem como parâmetro uma conduta ilícita anterior, mas somente os atos que 

consubstanciam a atual ameaça ao direito, ou seja, atos preparatórios presentes que 

direcionam a produção da ilicitude.  

Com efeito, parece que a dificuldade da prova na tutela inibitória não está 

somente relacionada com o fato de a conduta ilícita ser futura, já que a intenção é 

preveni-la, mas também na formação do raciocínio que parte da prova da ameaça 

para indicar a probabilidade do ilícito. A prova na tutela inibitória não tem como objeto 

algo que não ocorreu (futuro), mas sim os enunciados que descrevem fatos presentes, 

que se referem à ameaça ao direito. Portanto, se há dificuldade na prova, essa se 

refere à construção do raciocínio probatório que conclui (ou não) pela probabilidade 
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do ilícito. A ameaça de lesão ao direito não é um ato futuro, mas atual, pois se 

desenvolve no presente.  

Como supostos facilitadores da prova na tutela inibitória, costuma-se indicar 

o papel do fato indiciário e da prova indireta. Como exemplo, tem-se interessante 

julgado do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que 

entendeu, com base em indícios, ser necessária a concessão de tutela inibitória com 

o escopo de cessar a atividade praticada por “cegonheiros” que, por meio de cláusulas 

contratuais, fixou percentuais para trabalhadores autônomos, o que foi entendido 

como indício de abuso de poder econômico (ilícito). Assim, concedeu-se a tutela 

inibitória para a cessação do ilícito com base em indícios.256 

Aponta-se a importância dos indícios de tal forma que se chega a afirmar que 

a sua prova é o que basta para a cognição exauriente do juiz, inclusive porque “(...) 

exigir mais do que isso significaria obrigar os limites que transpassam a possibilidade 

humana, o que corresponderia a determinar o sacrifício do direito que se busca 

tutelar”.257 Nessa perspectiva, por meio do indício e sua prova construir-se-á um juízo 

lógico destinado ao descobrimento da verdade258 sobre a presença da probabilidade 

do ilícito.  

Todavia, entende-se que a prova indireta e o raciocínio que dela se parte não 

são apenas mecanismos de facilitação da prova na tutela inibitória, pois se inserem, 

também, na própria estrutura do raciocínio judicial que é construído para sua 

concessão ou não.  

 Prova indireta como meio de demonstrar a ameaça de lesão ao 

direito e elemento para a inferência da probabilidade do ilícito 

Quanto à prova indireta ou indiciária, entende-se que a matéria acompanhou 

o avanço do direito processual civil e do próprio direito probatório. Tal evolução não 

 

256 STJ. REsp 677.585, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 06.12.2005. 

257 FÓRIO, Milena. A prova nas tutela inibitórias individuais. 2013. Disponível em: 
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Milena%20F%C3%B3rio.pdf, acesso em 16.05.20. 

258 PIERANGELLI, José Henrique. Da prova indiciária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986, p. 280. 
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segue uma linha reta, estando inserida em um processo de “fluxos e refluxos”.259Esse 

processo acarretou um avanço na estrutura e valoração dos indícios. Por sua vez, 

conforme identificado por Echandia, no princípio considerou-se a prova indireta como 

uma prova secundária, mas, modernamente, a doutrina passou a considerá-la como 

prova principal, ao lado das outras provas, melhorando sua técnica de investigação, 

bem como definindo seus requisitos, natureza e princípios fundamentais para sua 

valoração.260 

Percebe-se tais “fluxos e refluxos” no direito brasileiro, quando após uma 

época de edição de vários Códigos Estaduais, em 1939 teve vigência um Código de 

Processo Civil, que “mesclava alguns elementos modernos com institutos tipicamente 

pertencentes ao Direito intermediário”.261 Os artigos 251/253 previam disposições  

expressas sob a designação de “Das Provas e Indícios”. O Código de Processo Civil 

de 1973, contrariamente, não dispunha sobre a prova por indícios, assim como não o 

faz o Código de Processo Civil de 2015. 

Como indicado no capítulo dois do presente trabalho, entende-se que quando 

a verdade de um enunciado relativo a um fato principal é delimitada por meio de 

inferências acerca da verdade de outro fato, que se apresenta como premissa, este 

último é considerado como objeto de meio de prova indireto daquele fato principal.  

Para Hernando Devis Echandia, o indício é um fato conhecido através do qual 

se induz o conhecimento de outro fato desconhecido, mediante um raciocínio 

probatório que daquele se obtém, em virtude de uma operação lógico-crítica baseada 

em normas gerais da experiência ou em princípios científicos ou técnicos. Ademais, 

destaca que o indício pode ser qualquer fato (material, humano, físico ou psíquico, 

simples ou composto, ou seja, tem o mesmo significado amplo que se utiliza para 

determinar em abstrato o objeto das provas judiciais).262Por sua vez, Antonio 

 

259 LACERDA, Galeano. Processo e cultura. Revista de Direito Processual Civil, São Paulo, n. 3, p. 74-
96, 1962.  

260 ECHANDIA, Hernando Devis. Teoria general de la prueba judicial. Buenos Aires: Victor P. de 
Zavalia, 1970, p. 615.  

261 MITIDIERO, Daniel Francisco. Processo e cultura: praxismo, processualismo e formalismo em direito 
processual civil. Curitiba: Revista Genesis, Curitiba, v. 33, jl./set. 2004, p. , 497. 

262 ECHANDIA, Hernando Devis. Op. cit. p. 601. 
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Dellepiane define indício nos seguintes termos: “(...) é todo rastro, vestígio, pegada, 

circunstância, e, em geral, todo fato conhecido, ou melhor dito, devidamente 

comprovado, suscetível de levar-nos, por via de inferência, ao conhecimento de outro 

desconhecido”.263 

Pelo exposto, quando a prova tem como objeto um enunciado sobre um fato 

indiciário, de cuja demonstração se pode inferir a veracidade de outro fato que esteja 

ligado à causa, está-se diante da prova indireta. O julgador realiza um raciocínio 

inferencial para o aproveitamento da prova indiciária, utilizando-o para chegar à 

demonstração de veracidade do fato direto.  

Na ação que veicula a tutela inibitória, costuma-se indicar a importância da 

prova indireta como meio para apontar a probabilidade de que o fato temido venha a 

ser praticado. Assim, tratar-se-ia de “provar fatos indiciários que confiram ao juiz a 

oportunidade de ver a probabilidade da prática do ato que se deseja inibir”.264Todavia, 

parece que os fatos indiciários, a prova indireta e a probabilidade do ilícito devem ser 

melhor compreendidos através de dois enfoques: : i) a ameaça de lesão ao direito, e 

ii) a probabilidade da conduta ilícita. 

Entende-se que a causa de pedir próxima da ação que veicula a tutela 

inibitória é a ameaça de prática de conduta violadora ao direito. Assim, o complexo de 

fatos integrados ao processo por meio de enunciados que será objeto da prova na 

tutela inibitória é o que se refere à ameaça de lesão ao direito.  

A prova da ameaça ao direito pode ser realizada por qualquer meio de prova, 

desde que sejam atendidos os requisitos do artigo 369 do Código de Processo Civil. 

Assim, pode-se demonstrar a ameaça do direito tanto pela prova indireta quanto pela 

prova direta. As características do caso indicarão qual meio de prova é o mais 

adequado.  

Por sua vez, no que tange à probabilidade do ilícito, entende-se que a 

demonstração objetiva da existência de uma ameaça justa é o elemento que a indica. 

 

263 DELLEPIANE, Antonio. A prova indiciária na doutrina. In: Revista Justiça, vol. 4, p. 313. Rio de 
Janeiro: Jurídica, 1933-1934. 

264 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit. p. 114. 
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A relação da prova indireta com o fato que se pretende provar (fatos em litígio) é de 

probabilidade. No caso da tutela inibitória, a prova da existência objetiva da justa 

ameaça servirá de premissa para a construção do raciocínio que demonstrará a 

existência da probabilidade da ilicitude. Portanto, seguindo o raciocínio apresentado 

para a prova indireta, pode-se dizer que, em relação à probabilidade do ilícito, a prova 

da ameaça ao direito sempre será uma prova indireta. 

Por sua vez, a possibilidade de um juízo de probabilidade em relação à 

ilicitude na tutela inibitória não é decorrência da aplicação da teoria da redução do 

módulo da prova, proposta pelo alemão Gerhard Walter265. A formação do juízo de 

probabilidade em relação ao ilícito tem como base a ordem jurídica positiva, que prevê 

a possibilidade de a tutela jurisdicional atuar contra a ameaça de lesão ao direito 

(artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal). Quando se fala em ameaça, refere-

se a comportamento que indica a probabilidade da prática de conduta futura. 

A eventual possibilidade de redução das exigências de prova na tutela 

inibitória está relacionada com a questão envolvendo a probabilidade do ilícito. 

Portanto, o problema deve ser enfrentado sob o enfoque do grau de convencimento 

que pode ser extraído da prova da ameaça ao direito no que diz respeito à 

probabilidade da ilicitude. O referido grau de exigência é identificado pelas 

características do direito que é ameaçado e pelas particularidades do caso concreto. 

Assim, a redução da exigência das provas deve ser conduzida caso a caso, sendo 

devidamente indicada e justificada na motivação da decisão judicial, em especial na 

justificação da valoração dos meios de prova.  

Para a adequada compreensão dos pontos acima, impende destacar o papel 

das regras de experiência na formação do raciocínio sobre a probabilidade do ilícito e 

a necessidade de sua justificação na decisão judicial. As regras de experiência podem 

funcionar como parâmetro racional para identificar se a valoração da prova da ameaça 

ao direito tem condições de indicar a probabilidade do ilícito, pois têm papel importante 

na interpretação e valoração dos indícios.266 

 

265 WALTER, Gerhard. Livre apreciacion de la prueba. Bogotá: Themis, 1985, p. 167. 

266 CRESCI SOBRINHO, Elicio de. O juiz e as máximas de experiência. Revista Forense, n. 296, 
out./dez. 1986, p. 431. 
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 O papel das regras de experiência 

O artigo 375 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz, para formar 

seu raciocínio sobre a causa, pode-se valer de regras de experiência técnicas ou 

comuns. A atual legislação processual civil parece ampliar a possibilidade de 

utilização das regras de experiência, pois não restringe sua utilização às hipóteses de 

falta de regras jurídicas, como fazia o Código de Processo Civil de 1973 (artigo 335). 

Todavia, sem adentrar de forma pormenorizada nas discussões que envolvem a 

problemática envolvendo a aplicação das regras de experiência, entende-se que estas 

somente podem ser utilizadas pelo julgador como critério de inferência para os juízos 

de probabilidade permitidos pelo ordenamento e quando ausente regra jurídica 

aplicável, sob pena de desrespeito ao primado da legalidade, que é base para o 

Estado de Direito. 

O raciocínio judicial que parte da prova da ameaça ao direito como premissa 

da qual se infere a probabilidade do ilícito pode se apresentar incerto e perigoso, já 

que pode conduzir a conclusões inconsistentes ou contraditórias e o seu valor 

probatório pode se apresentar superestimado ou subestimado pelo julgador. Nesse 

ponto, a clara identificação das regras de experiência utilizadas pelo julgador na 

construção do raciocínio que o levou a concluir sobre a existência (ou não) da 

probabilidade da conduta ilícita, é de suma importância para que as partes possam ter 

acesso a um verdadeiro processo pautado nas diretrizes democráticas do Estado de 

Direito, que tem como base as garantias constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa.  

Como as regras de experiência assumem papel de destaque na tutela 

inibitória, já que servirão de baliza para a conclusão no sentido da existência da 

probabilidade do ilícito por dedução da prova da ameaça, urge indicar seu conceito e 

características.  

Conceitua-se as regras de experiência como noções que refletem o reiterado 

perpassar de uma série de acontecimentos semelhantes, autorizando, por meio de 

um raciocínio indutivo, a convicção de que, se assim costumam acontecer as coisas, 
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também assim elas devem, nas mesmas circunstâncias, acontecer no futuro. Assim, 

as regras de experiência apresentam características de generalidade e abstração.267 

No que diz respeito à função da regra de experiência na construção do 

raciocínio que parte da prova indireta, vale reproduzir o ensinamento de Cândido 

Rangel Dinamarco: 

“A experiência pessoal do homem e a cultura dos povos mostram que 
existem relações razoavelmente constantes entre a ocorrência de 
certos fatos e a de outros, o que permite formular juízos probabilísticos 
sempre que se tenha conhecimento daqueles. Daí por que o homem 
presume, apoiado na observação daquilo que ordinariamente 
acontece. O momento inicial desse processo psicológico é o 
conhecimento de um fato-base, ou indício revelador da presença de 
outro fato. Seu momento final, ou seu resultado, é a aceitação de um 
outro fato, sem dele ter um conhecimento direto.”268 

No trecho acima, o grande jurista indica o papel das regras de experiência no 

raciocínio que permite os juízos probabilísticos a partir do indício e sua prova. 

Entretanto, é importante frisar que deve haver cuidado ao relacionar as regras de 

experiência com conceitos extremamente abertos e indefinidos como “experiência 

pessoal do homem” e “cultura dos povos”. No contexto da necessidade de justificação 

das decisões judiciais e da verdade como meta que confere legitimidade ao 

procedimento, as chamadas regras de experiência devem ser justificadas e passíveis 

de serem debatidas pelas partes, inclusive podendo-se produzir provas em relação a 

elas. Não podem ser entendidas e utilizadas como se fossem indiscutíveis por estarem 

em consonância com a “experiência” do julgador ou com a “cultura” da sociedade.  

É possível asseverar que, na perspectiva da prova indireta, as regras de 

experiência são critérios que permitem que o raciocínio se desenvolva de forma válida 

e confiável, confirmando a conclusão decisória. Assim, entende-se que as regras de 

experiência são critérios de inferência que permitem a condução e o controle do 

raciocínio do julgador que parte da prova indireta para extrair informações sobre a 

probabilidade do ilícito, que é sua conclusão. Michele Taruffo compreende os critérios 

de inferência como regras que permitem a conexão entre as informações disponíveis 

 

267 BARBOSA MORAEIRA, José Carlos. Regras de experiência e conceitos jurídicos indeterminados. 
Temas de direito processual – segunda série. São Paulo: Saraiva. 2ª ed., 1988, p. 62. 

268 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 6ª 
ed., III, 2009, p. 124. 
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(provas) e as hipóteses que se procuram confirmar. Tais critérios de inferência tem o 

escopo de fundar a validade e confiabilidade dessas conexões, “a partir de cujo êxito 

poder-se-á eventualmente dizer que a hipótese-conclusão foi confirmada”.269 

Identificar as regras de experiência como critérios racionais para a validade e 

confiabilidade da inferência realizada tem o condão de dotá-las de validade lógica, 

distanciando-as de um suposto senso comum incontestável. Com efeito, por meio das 

regras de experiência é possível garantir o desenvolvimento de um raciocínio lógico-

dedutivo que tenha condições de confiabilidade para concluir a respeito de um fato. 

Entende-se que a utilização das regras de experiência deve permitir como que o juiz 

não tenha que se voltar injustificadamente às regras de cultura para formar seu 

raciocínio, o que, na prática, significa dizer que as regras de experiência devem ser 

aplicadas dentro de um contexto lógico e racional da decisão, sempre possibilitando 

o controle pelas partes.270 

As regras de experiência fazem parte da estrutura do raciocínio indutivo, 

devendo, assim, fazer parte da narrativa da decisão judicial, que deverá justificá-las. 

A idoneidade das regras de experiência para figurar como critério de inferência para 

o raciocínio lógico-formal que parte da prova da ameaça para a probabilidade do ilícito, 

deve ser relatada e demonstrada na motivação da decisão judicial. “A máxima, tomada 

como premissa na estrutura do raciocínio indutivo não está isenta, ela mesma, em 

algumas hipóteses, de um discurso justificativo de sua validade.”271 

 

3.3 Prova da ameaça 

 Prova da ameaça na tutela inibitória 

Concordante ao que ficou ressaltado anteriormente, a atividade cognitiva 

exercida na ação que veicula a tutela inibitória é limitada, eis que os meios de prova 

 

269 TARUFFO, Michele. A prova. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., p. 241. 

270 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e Convicção. 5ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2019, p. 167. 

271 FLACH, Daisson. Motivação dos juízos fático-probatórios no novo CPC brasileiro. In: JOBIM, Marco 
Félix; SANTOS FERREIRA, William. Direito Probatório. Salvador: JusPodivm, 2018, 3ª ed., p. 1083. 
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terão como objeto os enunciados relativos à ameaça de lesão ao direito, prescindindo-

se de demonstrar a existência do dano e da culpa. 

Portanto, faz-se necessário indicar o modo como a prova da ameaça ao direito 

pode ser compreendida para fins de atuação da tutela inibitória. A tutela inibitória tem 

finalidade preventiva, como ocorre, por exemplo, com o mandado de segurança 

preventivo, de modo que é possível extrair dele informações importantes sobre as 

características da ameaça para fins de atuação jurisdicional.  

O conceito de ameaça foi previsto no mandado de segurança preventivo já na 

Constituição de 1934 e posteriormente na Lei n. 191, de 1936. Por sua vez, referido 

conceito sofreu significativa alteração na Lei n. 1.533, de 1951, que o previu em seu 

artigo 1º nos seguintes termos: 

Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, 
ilegalmente, ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou haver 
justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria 
for e seja quais forem as funções que exerça. 

É possível perceber que a expressão ameaça foi substituída por justo receio, 

o que levou a fortes críticas por seu caráter subjetivo. A doutrina aponta que o receio 

se apresenta como reflexo subjetivo da ameaça e não um elemento que a defina272, 

de sorte que se costuma apontar que a ameaça deve ser séria e grave, não 

subjetiva.273 

Apesar das críticas, a ideia de justo receio voltou a ser empregada na Lei n. 

12.016/2009. Todavia, compreende-se que o interesse processual para a atuação da 

tutela preventiva não encontra respaldo em um receio imbuído de simples 

subjetividade, mas sim como reflexo da presença de uma ameaça objetiva e real, que, 

no caso do mandado de segurança preventivo, é consubstanciada por atos que 

demonstrem a probabilidade de violação a direito líquido e certo por parte de 

autoridade coatora.  

 

272 BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, 1993, 7ª ed., p. 106-
107. 

273 AMERICANO, Jorge. Comentários ao CPC. São Paulo: Livraria Acadêmica, 2ª ed., 1940, vol. 2, p. 
190-191. 
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A chave do acesso à medida preventiva, da qual a tutela inibitória é espécie, 

é indicada pelo interesse de agir274, que é avaliado pela dimensão prática e objetiva 

da ameaça. Celso Agrícola Barbi faz consideração importante sobre as medidas 

preventivas. Segundo o renomado autor, tratando-se de “ações preventivas” ou “juízos 

preventivos”, deve-se ter cautela com seu manejo, pois, do contrário, o Judiciário pode 

ser sobrecarregado com demandas desnecessárias. Inclusive, ao se referir ao 

Congresso Internacional de Direito Comparado, realizado em Bruxelas no ano de 

1958, no qual foi aprovada declaração favorável à criação de um “juízo preventivo 

geral em todos os países”, o referido autor faz referência importante sobre o papel do 

interesse de agir na tutela preventiva: 

“nesse mesmo Congresso, e sobre o mesmo tema, acentuou o Prof. 
Jacques Michael Grossen, de Neuchatel, que o problema central das 
ações preventivas é o ‘interesse de agir’, o qual não pode ser resolvido 
em abstrato, mas sim na base de critérios de ordem prática.”275 

No caso específico do mandado de segurança preventivo, tem-se uma 

dificuldade maior em relação à produção probatória, pois, como é sabido, exige-se a 

prova pré-constituída da ameaça concreta. Vale destacar, como exemplo, algumas 

referências utilizadas por um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, que, além de exigir a demonstração de atos concretos que demonstrem a 

ameaça a direito líquido e certo, impõe que a referida ameaça esteja demonstrada por 

“prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo” como 

“condição da ação sem a qual inadequada a via eleita, vez que impossível a dilação 

probatória.”276 

Apesar da particularidade acima, pode-se afirmar que a configuração da 

ameaça para fins de atuação da tutela inibitória tem contornos semelhantes àquela 

utilizada para o mandado de segurança preventivo. Portanto, para a presença da 

ameaça, devem ser considerados aspectos objetivos da situação fática levada ao 

conhecimento do juiz por meio dos enunciados. O mero receio subjetivo não é 

 

274 AHENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, 
p.132. 

275 BARBI, Celso Agrícola. Op. cit. p. 80-81. 

276 TJ/MG – 7ª Câmara Cível – REEX n.º 10309120030296001/MG – Relator: Desembargador Oliveira 
Firmo – Data de Julgamento: 24.03.2015 – Data de Publicação: 30.03.15. 
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suficiente para a atuação jurisdicional preventiva. Impõe-se que o temor esteja 

embasado na existência de atos e fatos verificáveis na realidade, que indiquem o 

efetivo e sério perigo de futura violação do direito277, permitindo com que o juiz 

identifique a probabilidade da conduta ilícita. 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mandado de segurança 

preventivo n. 35.642/DF, por meio do qual se pretendia evitar futura discussão de 

matéria já decidida pelo Tribunal, o Ministro Gilmar Mendes (Relator) assentou que o 

cabimento do mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero 

receio subjetivo da lesão a um direito; exige, na verdade, a existência de uma ameaça 

real, plausível, concreta e objetiva, que, no caso, seria traduzida por atos da 

Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade 

pública praticar o ato ou a omitir-se deliberadamente quando esteja obrigado a agir. 

Com efeito, entendeu-se que o mero temor subjetivo dos impetrantes não eram 

suficientes para demonstrar a presença de uma ameaça com estas características.278  

Parece que essa constatação tem razão de ser, também, pelo primado da 

legalidade. Se ordenamento afirma que ninguém será obrigado fazer ou deixar de 

fazer algo senão em virtude da lei (artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal), a tutela 

preventiva, como modalidade de atividade jurisdicional, somente tem base 

constitucional para atuar quando se está diante de atos objetivos que indiquem a 

probabilidade (ameaça) de conduta contrária ao direito.  

Sendo a ameaça um conceito de difícil definição prática, já que carregado de 

subjetividade, entende-se necessário identificar critérios objetivos que possam tornar 

verificável, na prática, a presença do chamado justo receio (ameaça) apto a ensejar a 

atuação da tutela inibitória. 

Tais critérios podem ser encontrados em outras formas de tutela preventiva, 

como o mandado de segurança e o interdito proibitório. Portanto, pode-se asseverar 

que a presença da ameaça encontra-se provada quando o temor da conduta ilícita for 

 

277 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. .51 e 
PAPP, Leonardo. Tutela inibitória ambiental: considerações iniciais sobre a prevenção do ilícito 
ambiental. Revista de Direito Difusos. Rio de Janeiro: IBAP-ADCOAS, vol. 28, p. 3990, nov/dez. 2004. 

278 STF - MS: 35642 DF - DISTRITO FEDERAL 0068865-59.2018.1.00.0000, Relator: Min. GILMAR 
MENDES, Data de Publicação: 17.04.2018 
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real (baseado em atos e fatos verificáveis no mundo empírico) e atual (justificada no 

momento em que se requer a concessão da tutela inibitória), devendo tais critérios e 

provas respectivas serem enfrentados pelo juiz no sentido de ser possível (ou não) 

identificar a ameaça indicativa da probabilidade da conduta ilícita.  

Como é óbvio, não se deve exigir a prova de que a ameaça se concretizará 

de forma certa e irrefutável, pois a ideia de amaça de lesão ao direito traz ínsita em 

seu conteúdo a preocupação com a simples probabilidade da ilicitude.279Exigir a prova 

irrefutável de que a conduta ilícita ocorrerá impediria a tutela preventiva do direito, 

contrariando o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 

Inclusive, entende-se que os embargos de terceiro têm o condão de provocar 

a tutela preventiva, considerando a possibilidade de sua utilização antes da afetiva 

constrição, e, portanto, diante da ameaça de esbulho ou turbação (artigo 674 do 

Código de Processo Civil). Apesar de a legislação processual civil anterior não fazer 

referência à ameaça de constrição como hipótese de cabimento dos embargos de 

terceiro (artigos 1.046 e 1.047 do Código de Processo Civil de 1973), parte da 

jurisprudência admitia-os em caráter preventivo, conforme assevera o Ministro Sálvio 

de Figueiredo em julgado de sua relatoria: “embargos de terceiro são admissíveis não 

apenas quando tenha ocorrido a efetiva constrição, mas também preventivamente. A 

simples ameaça de turbação ou esbulho pode ensejar a oposição dos embargos”.280 

No que se refere à característica da ameaça para fins de atuação preventiva 

dos embargos de terceiro, vale destacar outro julgado proferido pelo Superior Tribunal 

de Justiça, agora de relatoria do Ministro Eduardo Ribeiro. No REsp 1.702/CE ficou 

assentado o posicionamento segundo o qual a ameaça contida em concreta ordem 

judicial está de tal modo próxima da turbação que deve permitir a atuação preventiva 

dos embargos de terceiro. Destacou-se que constituiria “manifesto absurdo que se 

devesse exigir do possuidor que se mantivesse inerte, aguardando a consumação da 

 

279 PAPP, Leonardo. Tutela inibitória ambiental: considerações iniciais sobre a prevenção do ilícito 
ambiental. Revista de Direito Difusos. Rio de Janeiro: IBAP-ADCOAS, vol. 28, p. 3990-3993, nov/dez. 
2004 

280 STJ – REsp. n. 389.854/PR – Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. 
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violência, para então pedir que fosse reintegrado”. Assim, exigia-se que a ameaça 

fosse constituída por ato que demonstrasse a real probabilidade da turbação.  

Sérgio Cruz Ahenhart também propõe critérios semelhantes.281 Segundo o 

autor, a demonstração da ameaça na tutela inibitória ocorre da mesma forma que no 

mandado de segurança coletivo e interdito proibitório. Exige-se a demonstração 

objetiva e concreta da existência do justo receio, apta a embasar o temor que levou o 

autor a propor a ação. Há a necessidade de dados concretos, específicos e objetivos, 

capazes de tornar identificável a probabilidade da futura lesão ao direito. 

Ameaça ao direito, para fins de atuação da tutela inibitória, deve ser aferida 

por meio da presença de critérios objetivos que indiquem a situação fática na qual 

está inserida a justa ameaça de ser consumada a ilicitude. Portanto, apesar de o 

objetivo ser a consumação de um ilícito futuro, o enfoque se dá em relação a atos 

objetivos que ameacem a consumação da ilicitude ou sua continuidade. Não basta 

mero receio, pautado em temor estritamente subjetivo, que se encontra fundado em 

especulações elaboradas na mente do pretenso titular do direito.282Faz-se necessário 

que a ameaça ao direito seja inferida da existência de fatos exteriores, que indiquem 

o perigo (sério) de uma futura prática de conduta ilícita.283 

Impende destacar que não se exige, para concessão da tutela inibitória, o 

perigo iminente. Conforme será detalhado quando for tratada a técnica de antecipação 

da tutela inibitória, a iminência da conduta ilícita é requisito para a medida liminar da 

tutela inibitória antecipada. Para a inibitória definitiva, basta a atualidade concreta da 

probabilidade de futura violação a dever legal ao qual o sujeito esteja subordinado, 

que será demonstrada no decorrer da instrução processual.284 

Ademais, a inibitória se volta contra atos presentes que indiquem um ilícito 

futuro, ou seja, tem em vista perigo de concretização de conduta ilícita que pode ser 

consumada. Caso a conduta ilícita já esteja concretizada, não terá cabimento a tutela 

 

281 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da tutela inibitória coletiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, 
pp. 204 a s.s. 

282FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 
1984, Vl. 8, t. III, p. 453. 

283 MICHELI, Gian Antonio. Derecho procesal civil. Buenos Aires: EJEA, 1970, vol. 4, p. 413. 

284 RAPISARDA, Cristina. Profili dela tutela civile inibitória. Padova: Cedam, 1987, pp. 136-137. 
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inibitória. A estruturação técnica da tutela inibitória encontra razão de ser como 

resposta à necessidade de dar efetiva tutela ao direito à prevenção. Previne-se da 

conduta violadora do direito, impedindo sua prática, seja ela instantânea, continuada 

ou repetitiva. Na hipótese de não mais existir a probabilidade de sua prática futura, eis 

que já definitivamente efetivado, o pedido de tutela inibitória será julgado 

improcedente, em face da inexistência de um dos pressupostos da sua concessão.285 

O temor que se encontra veiculado na tutela inibitória, conforme se infere pelo 

exposto no presente trabalho, não se liga ao dano, mas apenas ao ato contrário ao 

direito. “Ou melhor: o que se teme é a probabilidade de ato contrário ao direito”.286 

As constatações acima estão em consonância com a ideia indicada no item 

sobre a probabilidade do ilícito, segundo a qual a ameaça é constituída por atos e 

fatos consubstanciados em um procedimento ou atividade que antecede a conduta 

ilícita. Na tutela inibitória, a prova terá como objeto os enunciados que se referem aos 

atos e fatos que compõem o procedimento que se movimenta rumo à conduta ilícita.  

 Prova da ameaça na tutela contra a continuidade ou repetição do 

ilícito 

Na medida em que o artigo 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

estabelece que a tutela inibitória também se dará para inibir a repetição e a 

continuação do ilícito, importante destacar as características que a prova assume 

nessas situações. 

 Nas hipóteses em que o ilícito já foi praticado ou se iniciou, a prova recairá 

sobre algo que tem o condão de indicar, com grande grau de aproximação, que a 

ilicitude provavelmente se repetirá ou continuará. Percebe-se que a demonstração da 

suficiência da ameaça para caracterização da probabilidade da conduta ilícita é mais 

bem dimensionada a partir de um comportamento contrário ao direito já praticado, 

tornando a necessidade da tutela jurisdicional mais justificável.  

 

285 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 53. 

286 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e Convicção. 5ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2019, p. 264. 
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Todavia, deve-se entender que a tutela inibitória contra o ilícito visa imunizar 

a ameaça da potencialidade de ocasionar a conduta contrária ao direito futura. Caso 

se pretenda remover os efeitos de um ilícito já praticado, impõe-se a utilização de 

tutela remoção, também prevista no parágrafo único do artigo 497 do Código de 

Processo Civil.  

Conforme indicado, no que tange à probabilidade do ilícito, entende-se que a 

demonstração objetiva da existência de uma ameaça justa é o elemento que a indica. 

No caso da tutela inibitória, a prova da existência objetiva da justa ameaça servirá de 

premissa para a construção do raciocínio que demonstrará a existência da 

probabilidade da ilicitude futura.  

Portanto, seguindo o raciocínio apresentado para a prova indireta, pode-se 

dizer que, em relação à probabilidade do ilícito, a prova da ameaça ao direito sempre 

será uma prova indireta. Trata-se de característica que está inserida dentro da própria 

estrutura da tutela inibitória, pois a probabilidade da ilicitude é sempre demonstrada a 

partir da prova da existência de uma ameaça capaz de caracterizar o perigo do ato 

contrário ao direito. Na construção do raciocínio judicial para a concessão da tutela 

inibitória, a prova da ameaça será sempre indireta, pois servirá de premissa para 

demonstrar a existência da probabilidade do ilícito. 

Quando se está diante de um ilícito já praticado ou iniciado, pode-se requerer 

a concessão da tutela inibitória sempre que as circunstâncias demonstrem que há a 

probabilidade de a ilicitude continuar ou se repetir. No caso, o ilícito já praticado ou 

iniciado constituirá a própria ameaça. Ocorre que a demonstração do ilícito iniciado 

ou já praticado não ensejam, por si só, a tutela inibitória.  

“Aqui a atividade probatória ainda não possui dificuldade em alegar 
que um fato será ocorrido, mas unicamente pontuar o evento já 
acontecido, delimitar sua ilicitude e alegar que a sua repetição e não 
cessação configura-se em conduta vedada pelo ordenamento 
jurídico.”287 

A tutela inibitória tem como objetivo evitar que uma conduta ilícita futura seja 

praticada, de modo que a sua probabilidade deve ser devidamente demonstrada, 

 

287 Suárez, Christian Delgado. O panorama atual e a problemática procedimental em torno da tutela 
inibitória. Revista de Processo. Vol. 226/2013, p. 283-321, Dez/2013. 
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ainda que haja ilícito anterior. Deve-se demonstrar que a conduta ilícita praticada ou 

iniciada está inserida dentro de um conjunto de atos que consubstanciam uma 

atividade ou processo que se desenvolve em direção à continuação ou repetição 

dessa conduta ilícita, impondo a concretização da tutela inibitória.  

 

3.4 Ônus da prova na tutela inibitória contra o ilícito 

No curso deste trabalho, foi feita referência à distinção entre o aspecto 

subjetivo e objetivo do ônus da prova. Indicou-se que o ônus objetivo é uma 

denominação que se relaciona com o ônus da prova encarado como regra de 

julgamento, autorizando o pronunciamento judicial sobre o mérito, mesmo diante de 

um quadro probatório insuficiente para a constatação da veracidade dos enunciados 

relativos aos fatos da causa.  

O ônus subjetivo da prova está identificado com a necessidade de as partes 

fornecerem as provas dos fatos relevantes ao seu favor. Enfatiza-se o propósito de 

determinar qual das partes deve fornecer ao órgão judicial as provas acerca de um 

fato específico no curso do processo. Com efeito, o aspecto subjetivo se aplica no 

curso do processo e não no momento da tomada da decisão final. Caso não consigam 

provar como verdadeiros os enunciados que se referem aos pressupostos fáticos dos 

efeitos jurídicos por elas pretendidos, haverá o risco de as partes perderem a causa.  

Portanto, vale destacar as características de ambos os aspectos do ônus da 

prova na tutela inibitória contra o ilícito. 

 Aspecto subjetivo do ônus da prova na tutela inibitória 

Há autores que compreendem como desnecessário o conceito de ônus 

subjetivo da prova, pois a previsão de um ônus de produzir prova seria menos 

eficiente, quando analisado do ponto de vista da completude do material probatório, 

do que o dever de produzir a prova.288Ademais, na medida em que o juiz tem poderes 

para ordenar de ofício a produção de provas, fala-se que um ônus de produção de 

 

288 RAMOS, Vitor de Paula. Ônus da prova no Processo Civil – do Ônus ao Dever de Provar. São Paulo: 
RT, 2018, 2. Ed., p 88. 
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provas (aspecto subjetivo) no curso do processo parece irrelevante, ainda que o papel 

das partes na produção das provas seja importante. 

“Por outro lado, quando o julgador valora as provas no momento de 
tomar a decisão final, seu único problema é determinar quais fatos 
foram provados e quais não foram. Quando se prova um fato, não é 
relevante <<quem>> produziu as provas sobre esse fato.”289 

Malgrado não se negue a necessidade de cotejar a análise do ônus da prova 

com o princípio da comunhão da prova e os poderes instrutórios do juiz, compreende-

se que o aspecto subjetivo do ônus da prova, como regra de organização dos esforços 

probatórios, é importante para que o processo se desenvolva eficientemente, tendo 

condições de atender ao desiderato para o qual foi instaurado: julgamento do mérito. 

Arruda Alvim enfatiza que “as regras do ônus da prova destinam-se aos 

litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das expectativas 

(ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade probatória”.290 Trata-se de 

assertiva que ressalta o papel do aspecto subjetivo do ônus da prova.  

O maior interessado em aportar ao autos provas sobre a veracidade dos 

enunciados fáticos que integra ao processo é a parte a quem aproveita o 

reconhecimento dele como verdadeiro, por decorrer daí a consumação de um efeito 

jurídico favorável, ou a negação de um efeito jurídico a ele desfavorável. Tal interesse 

tem o poder de estimular a parte no sentido de levar ao órgão judicial informações que 

o façam confirmar a veracidade dos fatos que servem de base para a eficácia jurídica 

pretendida. “Todo ordenamento processual, sejam quais forem as diretrizes filosóficas 

ou políticas que o inspirem, conta em larga escala com a eficácia desse estímulo”.291 

Assim, entende-se como necessário saber qual das partes deve fornecer ao 

órgão judicial as provas de um fato específico no curso do processo. O artigo 373 do 

Código de Processo Civil distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, fundando-se 

na ideia de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, 

 

289 TARUFFO, Michele. A prova. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., p. 148. 
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291 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Julgamento e ônus da prova. Temas de direito processual, 
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mas não a existência dos fatos que impedem a sua constituição, determinam a sua 

modificação ou a sua extinção. 

A regra é de que o autor deve provar os fatos constitutivos que normalmente 

produzem o efeito jurídico que almeja com o processo, enquanto o réu deve provar os 

fatos impeditivos, isto é, a falta daqueles fatos que normalmente concorrem com os 

fatos constitutivos, falta que tem o condão de impedir com que estes alcancem o efeito 

que lhes é natural.292 

Na ação que veicula a tutela inibitória, o autor procura ser tutelado contra a 

ameaça de lesão ao direito que se diz titular, de  modo que o efeito jurídico que se 

busca é a declaração de que a situação de ameaça indica a probabilidade da conduta 

ilícita ser praticada, repetida ou continuada. O autor tem o ônus de provar os fatos que 

produzem esse efeito jurídico. 

    O modo como o ônus de provar que a situação de ameaça é suficientemente 

grave para indicar o risco (probabilidade) da lesão ao direito está relacionado com as 

características do caso e do direito material que é ameaçado. Ademais, cabe ao autor 

demonstrar que os atos que consubstanciam a ameaça podem ser enquadrados 

dentro de uma atividade ilícita, ainda que em termos preparatórios. Por exemplo, se o 

autor pretende demonstrar que a poluição sonora indica a probabilidade da 

continuidade da conduta ilícita, deve, antes, demonstrar que o som emitido 

desobedece aos parâmetros de volume estabelecidos pela legislação municipal.293 

Como já indicado no presente trabalho, a prova da ameaça é prova da 

probabilidade da prática da conduta ilícita. Constata-se que os elementos objetivos 

que constituem a ameaça, uma vez provados, constituirão prova indireta para a 

demonstração da probabilidade da conduta contrária ao direito.  

A probabilidade da prática do ilícito é resultado do raciocínio que parte da 

prova da ameaça (indireta), de modo que ônus da prova se refere aos enunciados 

fáticos que dizem respeito à ameaça, que se destinam a demonstrar a afirmação de 

 

292 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1969, 3. Ed., v. 
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Wolff Filho, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13.04.2020. 



152 

 

que o réu provavelmente praticará o ato contrário ao direito. Portanto, o ônus da prova 

na tutela inibitória recai sobre a probabilidade da prática do ilícito, ainda que essa 

demonstração ocorra por uma raciocínio que parta da prova do fato indireto, que, no 

caso, é a ameaça.294  

Para cumprir o ônus de provar que um fato futuro (conduta ilícita) 

provavelmente ocorrerá, o autor deverá produzir provas que indiquem a existência de 

uma situação de ameaça específica, que, uma vez presente, faz com que o juiz 

conduza um raciocínio que, pautado em critérios de inferência, constate que o ilícito 

provavelmente será praticado, repetido ou continuado. 

Em interessante julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

cuja relatoria coube à Desembargadora Mariangela Meyer, ficou assentado que a 

“tutela inibitória não está relacionada concretamente à prova do futuro ilícito, mas, ao 

revés, vincula-se à prova da ameaça da ilicitude”, de sorte que, comprovando-se que 

“o réu já praticou em momento anterior ato ilícito deixando de recolher previamente os 

direitos autorais, a teor do art. 68, § 4º da Lei 9.610/98, admite-se a concessão da 

tutela inibitória”.295 

Nesse ponto, vale destacar ponto já levantado nesse trabalho: a prova do 

ilícito anterior não é suficiente, por si só, para demonstrar a probabilidade do ilícito 

futuro. Impõe-se a demonstração, por outros elementos de prova, que o ilícito 

praticado ou iniciado pode se repetir ou continuar a ser produzido. 

Pelo julgado acima, entendeu-se que o autor se desincumbiu do ônus de 

provar o fato constitutivo de seu direito: probabilidade do ilícito. Para tanto, partiu-se 

da prova da ameaça, que, no caso, foi a anterior prática da conduta ilícita. 

Para a melhor compreensão do ônus subjetivo da prova nas situações 

jurídicas que demandam o manejo da prova indireta, impende destacar, brevemente, 

a distinção entre ônus da prova e ônus da alegação, pois há fatos que devem ser 
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alegados, mas não precisam ser provados, e outros que não precisam ser alegados e 

podem ser provados.  

“Um fato indiciário, ainda que não alegado, pode ser fixado 
controvertido de ofício na decisão de saneamento (art. 357, III, 
CPC/2015) e até mesmo posteriormente na fase instrutória, devendo 
o juiz, em qualquer dos casos, além de dar oportunidade para que as 
partes falem, justificar sua decisão.”296 

A indicação de que os fatos indiretos (indiciários) podem ser provados, ainda 

que não alegados, está relacionada com a ideia de que são fatos que não integram 

os fatos principais em litígio, mas se conectam a eles por uma relação inferencial, já 

que, quando provados (prova indireta), permitem a extração de uma conclusão a 

respeito de um fato principal. “Nesse caso, em verdade, a prova oferece ao julgador 

informações que podem ser usadas somente como premissa de uma inferência que 

tenha como conclusão um fato principal, então a prova é indireta ou circunstancial”.297 

A questão envolvendo o ônus da alegação e ônus da prova na ação que 

veicula a tutela inibitória está relacionada com uma das características da própria 

indireta, que é identificada pelo fato de ser impossível identificar a priori as 

circunstâncias que podem ser usadas como prova através de inferências dos fatos em 

litígio. Assim, pode-se dizer que o fato indiciário não precisa ser alegado, não se 

submetendo ao ônus de afirmação, ainda que isso não queira dizer que não seja 

possível individualizar um fato indireto ao se propor a demanda ou se apresentar a 

defesa. Com efeito, o fato indireto, ainda que não alegado, pode ser provado 

A ação que veicula a tutela inibitória tem como fato principal a probabilidade 

da ilicitude, de modo que, sendo a ameaça seu fato indireto, os atos que a constituem 

podem ser provados, ainda que não alegados. A ameaça é fato que indica a prática 

de uma ato futuro, de modo que os fatos a ela relacionados podem ser provados 

independentemente de alegação. 

 

296 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Op. cit., p. 203. 
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 Aspecto objetivo do ônus da prova na tutela inibitória 

Concordante ao que se expôs, o ônus da prova se dirige às partes (regra de 

instrução) e ao juiz (regra de julgamento). A dúvida a respeito da veracidade dos 

enunciados sobre os fatos não exime o juiz de decidir, pois a ordem jurídica prevê a 

necessidade de o julgamento ocorrer nos casos de as provas não oferecerem suporte 

suficiente para julgar a existência ou inexistência dos fatos. Impõe-se ao juiz o dever 

de utilizar o ônus da prova como uma regola di giudizio (regra de juízo).298 

Portanto, pode-se asseverar que quando o ônus da prova funciona como 

regra de julgamento, não há ônus para o juiz, mas sim um dever. Em caso de dúvida 

sobre a veracidade dos enunciados fáticos, deve o juiz julgar conforme o ônus da 

prova. 

Se um fato essencial não for provado, o órgão judicial não poderá decidir 

mediante a aplicação da regra de direito material aos fatos em litígio, pela falta de 

condição fática necessária à adequada aplicação de tal regra. Assim, o juiz não 

interpreta o fato como verdadeiro ou falso: “apenas aplica uma regra capaz de dar 

conteúdo à decisão judicial em caso de dúvida sobre as alegações de fato”.299 

No caso da tutela inibitória contra o ilícito, o juiz deverá constatar que, pelas 

informações constantes nos elementos de prova, se está diante de uma situação de 

ameaça indicativa da probabilidade da conduta ilícita. Portanto, o juiz não formará um 

juízo de verdade sobre a futura conduta ilícita, mas de probabilidade. O grau do juízo 

de probabilidade exigido para identificar a necessidade da atuação da tutela inibitória 

irá variar conforme as especificidades do caso e do direito material envolvido. 

Não há como exigir do juiz um grau de probabilidade uniforme para a atuação 

da tutela inibitória, pois as situações de direito material são variadas. Tais situações 

têm particularidades próprias, suficientes para demonstrar que o grau de eficácia 

probatória varia conforme o caso. 
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Entende-se que não se trata de o juiz ter a possibilidade de reduzir a exigência 

da prova para julgar o mérito da ação que veicula a tutela inibitória, mas sim de aferir, 

casuisticamente, o grau de probabilidade que deve ser alcançado pela prova da 

ameaça. Com base nesse grau de probabilidade, o juiz poderá verificar se há uma 

situação de dúvida apta a ensejar o julgamento conforme o ônus da prova como regra 

de julgamento. 

Dessa forma, deve o juiz, caso utilize o ônus da prova como regra de 

julgamento na tutela inibitória, indicar na decisão o grau de probabilidade que entende 

como necessário para a procedência do pedido, justificando, racionalmente, as razões 

que o levaram a entender que os elementos de prova apresentados eram insuficientes 

para identificar a probabilidade do ilícito. 

Se o juiz não justificar racionalmente as razões que o levaram a identificar a 

situação de não esclarecimento, fazendo com que sua motivação se mostre carente 

de lógica em relação aos critérios estabelecidos para fixar o grau de probabilidade 

exigido, a decisão carecerá de legitimidade.  

Além do mais, há situação em que ao autor é impossível, ou muito difícil, a 

prova da probabilidade do ilícito, mas ao réu é viável, ou mais fácil, a demonstração 

de sua inexistência, o que justifica a modificação da distribuição do ônus da prova na 

decisão de saneamento, conforme prevê o artigo 373, § 1º, do Código de Processo 

Civil. 

 Modificação do ônus da prova na tutela inibitória 

Como se viu, o artigo 373 do Código de Processo Civil prevê um sistema de 

partilha do ônus da prova estático e rígido. Todavia, a experiência prática demonstra 

que as causas disputadas em juízo nem sempre autorizam uma adequada separação 

do ônus probatório de acordo com a estanque posição da parte em relação aos fatos 

em litígio. 

Por vezes, o acesso à veracidade dos enunciados fáticos pelo juiz fica 

comprometido ou prejudicado se o esquema de apreciação do litígio segundo a regra 



156 

 

estática do ônus da prova for mantido no momento do julgamento, aplicando-se 

friamente o ônus da prova sob seu aspecto objetivo.300 

Ademais, estando o adequado procedimento probatório inserido no contexto 

da própria Constituição Federal, que assegura o acesso à justiça, o contraditório, a 

ampla defesa e o direito à prova lícita, a aplicação indiscriminada da regra do ônus da 

prova pode acarretar patente injustiça, a ponto de inviabilizar o acesso útil ao Poder 

Judiciário, violando-se o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.301 

Para a melhor adaptação do ônus da prova à realidade do direito material e a 

maior ou menor dificuldade de produzir provas de cada uma das partes, o Código de 

Processo Civil prevê no § 1º do artigo 373 a possibilidade de flexibilização da regra 

previamente fixada sobre o ônus da prova, “cuja aplicação fria pode acarretar sacrifício 

excessivo a uma das partes e, às vezes, até mesmo iniquidade”.302 

Assim, pode-se falar em distribuição dinâmica do ônus da prova, por meio da 

qual, diante de particularidades do caso, seria atribuído pelo juiz o ônus da prova à 

parte que possuísse melhores condições de produzir provas sobre determinado fato 

discutido na causa, ou, simplesmente, tivesse mais facilidade na sua demonstração. 

Com efeito, a parte encarregada de se desincumbir do ônus de provar determinados 

fatos em litígio poderia não ser aquela que, em regra, teria de fazê-lo.303 

Entende-se que a possibilidade de o ônus da prova ser distribuído de forma 

dinâmica, considerando as particularidades do direito material e a maior facilidade de 

produção probatória de uma das partes, também está relacionada com a máxima 

eficiência que se espera da atividade instrutória.304 Como a atividade probatória tem 

 

300 THEDORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 56ª 
ed., v. 1, p. 884. 

301 KINIJNIK, Danilo. “As (Perigosíssimas) Doutrinas do ‘Ônus Dinâmico da Prova’ e da ‘Situação de 
Senso Comum’ como Instrumentos para Assegurar o Acesso à Justiça e Superar a Probatio Diabolica”. 
In: Fux, Luiz; Nery Jr., Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim (coords.), Processo e Constituição – 
Estudos em Homenagem ao Professor José Carlos Barbosa Moreira. Rio de Janeiro: Forense, 2006, 
p. 943. 

302 LOPES, João Batista. Ônus da prova e teoria das cargas dinâmicas no novo Código de Processo 
Civil. Revista de Processo, São Paulo, n. 204, fev. 2012, p. 235. 

303 THEDORO JÚNIOR, Humberto. Op. cit. p. 885. 

304 SANTOS FERREIRA, William. Princípios fundamentais da prova cível, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 184. 
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como fim informar a veracidade ou falsidade dos fatos essenciais para a causa, é mais 

eficiente que haja a possibilidade de atribuir o ônus da prova à parte que se encontre 

em melhores condições de alcançar tal fim.  

A possibilidade de modificar o ônus da prova é medida importante para a tutela 

inibitória, já que a prova da ameaça para a proteção preventiva pode se apresentar 

de difícil realização, sobretudo quando estiver envolvido direito com características 

complexas. 

Como afirmado, a prova na tutela inibitória não incide sobre o ilícito futuro, 

mas sobre a ameaça, que sendo fato indireto, uma vez provado, leva à conclusão a 

respeito da existência da probabilidade da conduta ilícita (fato direto). Portanto, pode-

se dizer que, apesar de ônus da prova na tutela inibitória estar relacionado com a 

probabilidade do ilícito, a possibilidade de sua modificação, nos termos do § 1º do 

artigo 373, deverá ser feita em relação aos fatos preparatórios da conduta ilícita, que 

dizem respeito à ameaça. É em relação a tais fatos que a dificuldade de produção 

probatória se dará na tutela inibitória. 

A modificação do ônus da prova não pode ser feito indiscriminadamente pelo 

órgão judicial, pois deve atender certos requisitos, que são inferidos não só da redação 

do § 1º do artigo 373, mas também da previsão constitucional do acesso à justiça, o 

contraditório e a ampla defesa (art. 5º, XXXV, LIV e LV). 

Um dos primeiros requisitos para a distribuição dinâmica do ônus da prova 

não pode ser inferido por uma interpretação literal do estabelecido pelo § 1º do artigo 

373. O dispositivo estabelece que, diante das peculiaridades da causa relacionada à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório na sua 

previsão estática ou à maior facilidade de produção da prova do fato contrário, poderá 

o juiz atribuir o ônus de modo diverso. 

Todavia, apesar da utilização da partícula disjuntiva “ou”, cada um desses 

requisitos se refere a uma parte, de modo que não é admissível, por exemplo, que, se 

uma prova  é impossível para uma parte, seja o ônus transferido para a outra, quando 

esta não está em melhores condições para produzi-la. “O que se estaria fazendo é 
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apenas transferir as consequências da prova diabólica, o que é vedado pelo § 2º do 

art. 373 e representa o mesmo que vedar o acesso à jurisdição”305. 

Dessa forma, no caso da modificação do ônus da prova na tutela inibitória, 

deverá a parte demonstrar ao juiz que, além de ter dificuldades em produzir a prova 

da ameaça para fins de indicação da probabilidade do ilícito, a outra parte tem maior 

facilidade em produzir a prova do fato contrário. São requisitos que devem ser 

observados cumulativamente.  

Por sua vez, vale destacar que, ainda que haja omissão da lei a respeito, 

somente com base em fatos determinados é possível partir para a análise dos demais 

requisitos para a dinamização do ônus probatório. Somente é possível verificar a 

dificuldade ou facilidade na produção da prova se for delimitado qual fato deverá ser 

provado, permitindo, assim, que o órgão judicial indique as razões pelas quais 

autorizará ou não a modificação do ônus. A necessidade de uma decisão 

fundamentada sobre a modificação do ônus da prova é reforçada pelo próprio § 1º, do 

artigo 373 do Código de Processo Civil. 

Ademais, a delimitação específica e objetiva dos fatos que serão objeto do 

ônus modificado é imprescindível que seja identificada eventual situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil 

(artigo 373, § 2º).  

Na tutela inibitória, deverá haver a indicação específica dos fatos que compõe 

a ameaça da ilicitude, para, assim, verificar se há espaço para a modificação do ônus 

probatório.  

 

3.5 A prova na tutela inibitória antecipada  

 A tutela antecipatória tem como função a distribuição isonômica do ônus do 

tempo no processo. O tempo é o indicador que dimensiona a utilização do provimento 

provisório que antecipa os efeitos da tutela final. Apesar de ter ficado claro que a tutela 

 

305 FERREIRA, William Santos. Comentários ao art. 373. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER 
JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao novo código de processo 
civil. São Paulo: RT, 2015, p. 1074. 
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inibitória não é forma de tutela pautada na urgência, impende destacar que, em muitos 

casos, a efetividade desta espécie de tutela preventiva pode ser comprometida pelo 

encargo do tempo que o processo terá que observar até a concessão da tutela final. 

Por conseguinte, o adequado manejo dos mecanismos ou técnicas que se referem à 

tutela imediata é necessário para concretizar a tutela preventiva contra a probabilidade 

do ilícito. 

Como a tutela inibitória definitiva e final tem como objeto a declaração e 

imunização de uma ameaça que indique a probabilidade da conduta ilícita, a 

antecipação dos efeitos desta tutela significa a utilização do instrumento inibitório, 

antes e independentemente da declaração definitiva da probabilidade da 

antijuridicidade do comportamento. 

Portanto, pode-se compreender a importância e o grau de incidência da 

antecipação da tutela inibitória no sentido de os aspectos provisório e definitivo terem 

o mesmo conteúdo e se concretizarem no processo sob os mesmos efeitos, que, no 

caso, são representados pela cessação da ameaça, impedindo os efeitos da ilicitude 

futura. São nesses termos que o exercício antecipado da inibitória tem o condão de 

antecipar os efeitos da tutela definitiva e final.306 

Para fins probatórios, vale destacar, brevemente, os aspectos da cognição 

exercida no âmbito da tutela inibitória antecipada. Procura-se alcançar a solução 

definitiva do conflito de interesses por meio de um provimento que se assente no 

exercício pleno e exauriente da cognição: “vale dizer, em procedimento plenário 

quanto à extensão do debate das partes e da cognição do juiz, e completo quanto à 

profundidade dessa cognição”.307 Quando baseada na cognição exauriente, a decisão 

tem a possibilidade de ser abarcada pela autoridade da coisa julgada. Todavia, há 

procedimentos nos quais, malgrado seja possível a profundidade da cognição quando 

ao objeto cognoscível (vertical), há limites ao exercício do debate das partes, tornando 

a cognição limitada ou parcial no sentido horizontal.  

 

306 MESSINETTI, Davide. “Personalità (diritti dela)”. Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1983. Vol. 
XXXIII, p. 392. 

307 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. Campinas: Bookseller, 2000, 2ª ed., p. 113. 
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Por sua vez, em razão da urgência e do perigo que advém do ônus do tempo 

que o processo deverá seguir até o exercício da cognição exauriente (profundidade), 

a lei permite uma cognição superficial ou sumária para a concessão da tutela 

reclamada.308Trata-se da cognição exercida para concessão da tutela inibitória 

antecipada, já que, em razão da urgência, o seu exercício terá que ser menos 

aprofundado no sentido vertical (profundidade em relação ao objeto cognoscível).  

No caso da cognição sumária ou parcial no sentido vertical, costuma-se 

indicar que, por meio dela, forma-se um juízo de probabilidade e de 

verossimilhança.309Analisando a ação cautelar, Liebman, por exemplo, alude à 

formação de um juízo de probabilidade, que se equipararia à verossimilhança. No 

caso, o autor estabelece graus de probabilidade e verossimilhança, que se 

estabelecem no sentido de ser suficientemente verossímil a ameaça de um evento 

danoso futuro, impondo a necessidade de prevenir o seu acontecimento.310 

Hernando Devis Echandia fala em graus de eficácia probatória, pois indica 

uma graduação de valoração quanto ao objeto provado: verossímil, provável e 

probabilíssimo. Todavia, o referido jurista adverte que o mais correto seria falar em 

credibilidade do que possibilidade ou verossimilhança, de modo que verossímil é 

aquilo que tem aparência de ser real, sendo, assim, a primeira graduação da 

probabilidade.311 

Conforme visto no item sobre a probabilidade (capítulo 2), o presente trabalho 

compreende verossimilhança e probabilidade como conceitos distintos, de modo que 

não é possível alocá-los dentro do mesmo âmbito classificatório. Verossimilhança tem 

como parâmetro a normalidade daquilo que ocorre em casos semelhantes, enquanto 

a probabilidade se refere à correspondência de determinado enunciado com a 

realidade.  

 

308 WATANABE, Kazuo. Op. cit. p. 121. 

309 CALAMANDREI, Piero. Introduzione allo studio sistematico dei provedimenti cautelari. Cedam, 1936, 
p. 182. 

310 LIEBMAN, Enrico Tullio. Unità del procedimento cautelare. Problemi del Processo Civile. Morano, 
1962, p. 104-110. 

311 ECHANDÍA, Devis H. Teoria General de La Prueba Judicial. Buenos Aires: Zavalía, Tomo I, 1976, 
p. 317. 
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Todavia, a ideia de graus de probabilidade indicada pelos autores acima tem 

razão de ser, sobretudo quando se analisa a cognição no contexto da antecipação da 

tutela inibitória. Na cognição sumária, a convicção do juiz é desenvolvida de acordo 

com graus de probabilidade, que se estabelecem segundo a “natureza do direito 

alegado, à espécie dos fatos afirmados, à natureza do provimento a ser concedido, 

enfim, à especificidade do caso concreto”.312 

Para a concessão da tutela antecipada, deve-se demonstrar a coexistência de 

dois requisitos: a relevância do fundamento e o justificado receio de ineficácia do 

provimento final. São requisitos que refletem, basicamente, aqueles exigidos para 

todos os provimentos de urgência (artigo 300 do Código de Processo Civil): fumus 

boni iuris e periculum in mora. Luiz Guilherme Marinoni assevera que “o requerente 

da tutela inibitória antecipada deve demonstrar, em termos de fumus boni iuris, a 

probabilidade da prática do ato ilícito”.313 

 Percebe-se que a probabilidade da prática do ato ilícito é pressuposto que 

deve ser demonstrado tanto na tutela inibitória antecipada quanto na final. A 

probabilidade da ilicitude é inferida pela prova da ameaça, que fornece ao julgador 

informações que lhe permitem formar um juízo definitivo a respeito da efetiva 

probabilidade de uma conduta ilícita ocorrer.  

Todavia, entende-se que a definição da antijuridicidade da conduta exigida 

para a concessão da tutela inibitória antecipada possui um grau de eficácia probatória 

menos exigente, pois é dimensionado pelo segundo critério exigido para a concessão 

dos provimentos de urgência: o receio de que o ônus do tempo do processo torne 

ineficaz o provimento final. 

Portanto, compreende-se que a prova da ilicitude possui um grau de exigência 

menor na tutela inibitória antecipada, desde que se esteja diante de justificado receio 

de ineficácia do provimento final. No caso da tutela inibitória, o justificado receio estará 

presente quando houver elementos de prova que indiquem um risco concreto (e não 

hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do 

 

312 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. Campinas: Bookseller, 2000, 2ª ed., p.128. 

313 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p. 125. 



162 

 

processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer o direito afirmado 

pela parte). Se o risco, menos grave, não é iminente, não se justifica a antecipação 

da tutela.314 

Na tutela inibitória antecipada há dois planos de cognição que devem ser 

relacionados com o fenômeno probatório: i) a cognição sobre a conduta antijurídica 

(ilícito), e ii) a cognição sobre o grau do risco indicado na ameaça.  

Sobre o ilícito, exige-se uma demonstração superficial, na qual o exercício da 

cognição é menos aprofundado no sentido de ser ilícita ou não a conduta futura (plano 

vertical). Para a concessão da tutela antecipada inibitória, o grau de probabilidade ou 

de eficácia probatória da antijuridicidade da conduta se contenta com a aparência do 

real, diferindo o aprofundamento da cognição a seu respeito para ulterior momento do 

processo. Todavia, a parte deverá demonstrar ao juiz, ainda que com elementos de 

prova mínimos, a plausibilidade da existência do direito de que afirma ser titular. 

As relações contratuais, por exemplo, são cada vez mais complexas, de modo 

que a demonstração de um ilícito contratual pode se apresentar problemática, 

exigindo que a atividade instrutória, por meio da utilização de muitos meios de prova, 

abarque diversas situações. Assim, é possível que a instrução se prolongue por muito 

tempo, o que poderia tornar ineficaz a tutela jurisdicional final. A antecipação da tutela 

inibitória está inserida nesse contexto, pois atua para prevenir o acontecimento futuro, 

que se mostra na iminência de acontecer, antes do aprofundamento da instrução para 

identificar se os atos em curso são caracterizadores de uma atividade ilícita.  

Há direitos, por seu turno, cuja mera afirmação é suficiente para indicar a 

presença da probabilidade de existência do direito (fumus boni iuris). Tratando-se de 

direitos da personalidade, como o direito à honra ou à imagem, impende concordar 

que a prova está relacionada com a própria existência humana. A existência do ser 

humano faz prova da titularidade de tais direitos, independentemente de qualquer 

outra comprovação, de sorte que a fonte normativa da qual emana sua proteção está 

 

314 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de Tutela. São Paulo: Saraiva, 1999, 2. ed., p. 77 
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prevista no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Com efeito, a sua mera 

afirmação é elemento suficiente para indicar a presença do fumus boni iuris.315 

Por sua vez, no que tange ao risco indicado na ameaça, a tutela inibitória 

antecipada exige que haja justificado receio de ineficácia do provimento final, ou seja, 

deve-se demonstrar que se está diante do justo receio de o ilícito ser praticado no 

curso do processo. A proteção imediata (initio litis) está relacionada com 

impossibilidade de aguardar a decisão definitiva, pois a ameaça de lesão ao direito é 

premente, já que está na iminência de acontecer, antes de completado o 

procedimento até a tutela final. “Deve haver, portanto, aqui, o necessário cotejo entre 

a ocorrência do fato que se pretende evitar e o tempo despendido para a concessão 

da tutela final”.316 

A iminência do ilícito ocorrer, como requisito para caracterização do receio da 

ineficácia do provimento final, é elemento que distingue a tutela inibitória antecipada 

da tutela inibitória final. O grau do risco envolvido, para fins de proteção inibitória initio 

litis, é maior na tutela inibitória antecipada, já que é dimensionado pelo perigo de 

ineficácia do provimento final. Assim, conquanto o objeto seja o mesmo, os requisitos 

para concessão da tutela inibitória antecipada e final são diversos.  

A situação de risco da ineficácia do provimento final para concessão da 

antecipação da tutela inibitória é bem ilustrada em julgado do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, com acórdão de relatoria do Desembargador Claudio Godoy, 

que reformou decisão que indeferiu pedido liminar para impor a abstenção de 

comercialização de produtos supostamente contrafeitos, que ostentavam a marca da 

autora, indicando a probabilidade de lesão ao direito à exclusividade de utilização da 

marca registrada. No julgado, entendeu-se que, se negada a antecipação, haveria o 

risco de a medida final ser frustrada.317  

 

315 AHENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, 
p. 120. 

316 AHENHART, Sérgio Cruz. Op. cit. p. 121. 

317 TJ-SP - AI: 2180203-64.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Godoy, 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial, Data de Publicação: 04.07.2017. 
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Ademais, é certo que a concessão da tutela antecipada inibitória pode ser 

realizada antes ou depois da oitiva do réu. A concessão inaldita altera pars se impõe 

sempre que houver a demonstração de que o aperfeiçoamento do contraditório tenha 

o condão de frustrar a atuação da medida antecipada, tornando-a ineficaz. Com efeito, 

permite-se que o contraditório seja diferido quando não há outra forma de tutelar de 

forma efetiva o direito do autor. A parte deve, por conseguinte, trazer aos autos 

elementos que demonstrem ao órgão judicial que aguardar a oitiva do réu pode 

impedir a tutela efetiva do direito do autor, ainda que apreciado por cognição sumária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Quanto à colheita de informações para uma análise mais segura sobre o 

pedido de antecipação da tutela inibitória, vale destacar o papel da audiência de 

justificação prévia, estabelecida no artigo 300, § 2º, do Código de Processo Civil. 

 Audiência de justificação prévia 

Pode-se apontar como finalidade substancial da audiência de justificação 

prévia a colheita de prova oral para obtenção de subsídios capazes de permitir ao 

órgão julgador uma análise mais efetiva sobre o pedido de concessão da tutela de 

urgência que lhe é formulado.318Assim, a justificação prévia é realizada por meio de 

uma audiência especial de natureza instrutória.319 

A cognição sumária dos pressupostos da tutela pautada na urgência pode ser 

feita com base nos elementos da própria petição inicial, ou, se insuficientes, “de dados 

apurados em justificação prévia, unilateral, produzida pelo requerente, sem a ciência 

da parte contrária (NCPC, art. 300, § 2º)”.320 

A justificação prévia pode ser mecanismo eficaz para situações em que os 

elementos indicados na inicial não são capazes de, por si só, demonstrar ao juiz a 

necessidade de concessão da tutela de urgência, sendo que a espera pela oitiva da 

parte contrária pode ensejar a ineficácia da ulterior tutela do direito alegado pelo autor. 

 

318 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo Cautelar. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 6 ª ed., 2014, p. 131. 

319 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil comentado e 
legislação extravagante. 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 1392. 

320 THEDORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 56ª 
ed., v. 1, p. 617. 
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Portanto, trata-se de mecanismo de colheita de provas para o exercício da cognição 

sumária prévia, que é incompleta, já que não dispensa a instrução sumária posterior, 

em contraditório.  

Com efeito, a utilização da audiência de justificação prévia unilateral, nos 

termos do § 2º, do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente deve ser exercida 

quando o grau de urgência da situação fática evidenciar que a citação do réu poderá 

tornar ineficaz a providência preventiva.  

Todavia, nada impede que a audiência de justificação prévia seja bilateral, 

intimando o requerido para que dela participe, conforme, inclusive, prevê a justificação 

prévia para a expedição de mandado liminar de manutenção ou reintegração de posse 

(artigo 562 do Código de Processo Civil). Como já afirmado, a intimação do requerido 

para a audiência de justificação prévia será realizada quando não houver risco à 

eficácia da providência preventiva. 

Destaca-se que a audiência de justificação prévia não é realizada apenas para 

oitiva do requerente, mas também de suas testemunhas, que poderão oportunizar ao 

juiz a coleta de informações sobre a situação jurídica deduzida em juízo, completando 

o quadro probatório indicado na inicial. Por este ângulo, vale reproduzir o ensinamento 

de Leonardo Ferres da Silva Ribeiro: 

“Por força § 2º do art. 300, a tutela de urgência pode der concedida 
liminarmente ou após justificação prévia. Assim, caso o juiz, no exame 
dos requisitos para concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris 
e periculum in mora), não se convencer prima facie, deverá permitir à 
parte requerente que, em audiência de justificação prévia, traga mais 
elementos de prova quanto aos requisitos necessários à concessão 
da medida”321 

A audiência de justificação prévia pode ser interessante mecanismo de 

colheita de provas para o pedido de antecipação da tutela inibitória, já que, muitas 

vezes, os pressupostos da tutela de urgência para essa espécie de tutela podem ser 

de difícil comprovação. Trata-se de alterativa para os casos em que os pressupostos 

 

321 RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência: Do 
CPC/1973 ao CPC/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 210. 
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para a concessão da tutela de urgência não são passíveis de demonstração com a 

própria petição inicial. 

 No caso, o requerente poderá justificar a necessidade da medida na própria 

petição inicial, indicando as razões para sua oitiva ou das testemunhas que pretende 

inquirir. “Nesta hipótese, o mais correto não é indeferir o pedido de tutela de urgência, 

mas designar a referida audiência para colheita da prova”.322 

 Como a audiência de justificação prévia é utilizada para a produção de provas 

que são necessárias para completar o quadro probatório para a concessão da tutela 

pautada na urgência, entende-se que o juiz não pode tratá-la como se fosse objeto de 

sua discricionariedade. A justificação prévia está inserida dentro do âmbito do direito 

à prova, impondo ao juiz o dever de, concedendo-a ou não, justificar as razões de sua 

decisão, que deverá ser dimensionada de acordo com a visão paradigmática apontada 

no capítulo 2 do presente trabalho, sobretudo no que tange à excepcionalidade do 

indeferimento do pedido de produção probatória (artigos 369 e 370 do Código de 

Processo Civil). 

 Vale destacar que, além da oitiva do requerente ou de testemunhas, entende-se 

pela possibilidade de produção de prova técnica na audiência de justificação prévia, 

que será realizada por meio da arguição de especialista, com formação acadêmica 

específica na área objeto de seu depoimento (artigo 464, § 4º, do Código de Processo 

Civil). Para tanto, o enunciado sobre o fato a ser provado, conquanto demande 

esclarecimentos técnicos, deve pleitear uma constatação de menor complexidade, 

conforme prevê o artigo 464, § 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de regra 

também prevista na Lei dos Juizados Especiais (artigo 35 da Lei 9.099/1995). 

 Como a tutela inibitória é muitas vezes utilizada na proteção de direitos que 

demandam conhecimento técnico para a constatação dos fatos, como, por exemplo, 

o direito ambiental e do consumidor,  a inquirição de especialista pode ser fundamental 

para, ainda que em sede de cognição sumária, apontar ao juiz a probabilidade de 

determinado produto ser nocivo ao meio ambiente ou à saúde do consumidor. 

Ademais, como a tutela inibitória também pode ser manejada para a proteção contra 

 

322 SCARPINELLA BUENO, Cassio. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 
2015., p. 219. 
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o ilícito contratual, é possível a inquirição de especialista que, ao conhecer 

determinada dinâmica contratual, possa explicá-la e interpretá-la em termos técnicos, 

fazendo com o juiz extraia a informação necessária para a constatação da iminência 

da prática ilícita.  

 

3.6 Valoração da prova na tutela inibitória e sua justificação 

Como indicado no presente trabalho, entende-se a valoração da prova como 

atividade de avaliação da capacidade de os elementos de prova constantes nos autos 

do processo indicarem a veracidade dos enunciados relativos aos fatos em litígio. 

O órgão julgador adota a prova produzida como o ponto de partida de um 

raciocínio que “deve conduzi-lo a uma conclusão que resolva a incerteza sobre os 

fatos do caso, estabelecendo quais se provaram verdadeiros”.323A valoração da prova 

é atividade que o órgão judicial exercerá para superar a situação de incerteza que 

caracteriza os fatos integrados ao processo por meio de enunciados. 

A demonstração da veracidade dos enunciados fáticos através dos meios de 

prova pode ser tarefa simples ou complexa, a depender das características 

específicas de cada caso e a qualidade e quantidade das provas apresentadas, bem 

como a natureza dos fatos a serem demonstrados.  

No caso da tutela inibitória, percebe-se que o raciocínio que parte do meio da 

prova para conclusão a respeito da probabilidade do ilícito tem características 

próprias, que devem ser observadas na atividade de valoração do material probatório. 

A prova impõe ao juiz o dever de, justificadamente, relacioná-la com o fato 

que se procura demonstrar. Tal operação é clara no caso da prova de um fato direto, 

mas também está presente quando se está diante da prova de um fato indireto, que 

serve de elemento probatório para concluir a respeito de um fato essencial para o 

julgamento da causa.  

 

323 TARUFFO, Michele. A prova. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., p. 129. 
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Todavia, antes de estabelecer a ligação entre a prova e o fato, o juiz deve 

valorar a credibilidade do meio de prova. Aqui, não se trata de identificar se a prova 

identifica o fato, mas sim se o meio de prova tem credibilidade.  

Por exemplo, no caso da prova pericial, é possível que o perito seja recusado 

por impedimento ou suspeição (artigo 467 do Código de Processo Civil), e, ainda, ser 

substituído quando carecer de conhecimento técnico ou científico (artigo 468, inciso I, 

do Código de Processo Civil), ou, evidentemente, de idoneidade moral. Nessas 

situação a valoração da prova não será sobre a ligação do fato com as informações 

provenientes dos meio de prova, mas sim sobre a sua credibilidade. 

A credibilidade da prova tem relação com sua idoneidade324, que significa a 

qualidade de o meio de prova possuir condições mínimas para alcançar o seu fim: 

aferir se o enunciado sobre o fato é verídico ou não. Se o depoimento que contém 

graves contradições não passa pela valoração da credibilidade, não pode ser 

relacionado com o fato que almeja elucidar. Após a análise da credibilidade, caso 

positiva, passa-se para a valoração individualizada da prova, por meio da qual será 

aferida a sua utilidade para o esclarecimento do fato.  

No caso da tutela inibitória, a valoração individualizada da prova estabelecerá 

a relação da prova e o fato indireto, que é a ameaça (prova indireta), ligando-a, 

posteriormente, com o fato essencial (direto), que, no caso, é a probabilidade da 

conduta ilícita. Portanto, no raciocínio valorativo que será exercido no processo que 

veicula a tutela inibitória, o juiz, após aferir se o fato indireto (ameaça) está provado 

pela prova indireta, conduzirá seu raciocínio para uma segunda etapa, por meio da 

qual será estabelecida a relação inferencial entre o fato indireto (ameaça) e o fato 

direto ou essencial (probabilidade do ilícito). 

A estrutura do raciocínio valorativo relativo à prova e o fato direto é a mesma 

que se coloca entre a prova indireta e o fato indireto. A única distinção decorre da 

constatação de que, em relação ao fato indireto, não basta a relação entre ele e a 

 

324 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e Convicção. 5ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2019, p. 320. 
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prova indireta, sendo necessário que o raciocínio judicial prossiga para estabelecer a 

relação entre o fato indireto, então provado, e o fato direto.325 

Dessa forma, a valoração individualizada da prova exercida para a concessão 

da tutela inibitória se desenvolverá em duas etapas: i) relação entre a situação de 

ameaça e a prova, que será indireta em relação ao ilícito futuro, e, ii) relação entre a 

prova da ameaça e sua aptidão para demonstrar a probabilidade da conduta ilícita. 

 Quando enfrentar a relação entre a prova da ameaça e sua aptidão para 

demonstrar a probabilidade da conduta ilícita, a atividade valorativa conduzirá o 

raciocínio por meio de critérios de inferência, que terão como finalidade propiciar ao 

órgão julgador a construção de generalizações de uma forma lógica, para, assim, 

indicar o grau de probabilidade do evento futuro, que é a prática do ilícito. Tais critérios 

de inferência, como já afirmado, são as regras de experiência que expressam “em 

linguagem comum frequências estatísticas de um grau muito elevado: essa 

corresponde, assim, a generalizações empíricas com um alto grau de 

probabilidade”.326    

Se é demonstrado que o despejo do produto X no solo produz o desequilíbrio 

ecológico em 98% dos habitat de determinada espécie, pode-se inferir que a situação 

caracterizada por atos preparatórios de uma sociedade empresária que, ao realizar 

sua atividade empresarial, despejará tal produto no solo, retrata uma ameaça capaz 

de indicar a probabilidade de um futuro ilícito ambiental. Trata-se de generalização 

caracterizada por um alto grau de frequência estatística, que tem o condão de 

confirmar a probabilidade do evento futuro. 

Para verificar se é possível extrair informações que demonstrem a 

possibilidade de a prova da ameaça indicar a probabilidade da conduta ilícita, a 

valoração da prova na tutela inibitória segue critérios de inferência como o indicado 

acima.  

Os critérios de inferência (regras de experiências) são importantes para que 

a valoração identifique a força probante da situação de ameaça, já que pode permitir 

 

325 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Op. cit. p. 321. 

326 TARUFFO, Michele. Op. cit. p. 290. 
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com que o órgão judicial constate o grau de conexão lógica entre ela e o fato essencial 

que se investiga, que, no caso, é a probabilidade do ilícito.  

Por meio das regras de experiência, cria-se um raciocínio indutivo do 

particular para o geral, estabelecendo a ideia segundo a qual “se assim costumam 

apresentar-se as coisas, também assim devem elas, em igualdade de circunstâncias, 

apresentar-se no futuro”.327Portanto, a regras de experiência apresentam-se como 

importantes diretrizes referenciais, que conferem base lógica ao raciocínio que parte 

da prova da ameaça para a identificação da probabilidade do ilícito, propiciando um 

escalonamento decisório de orientação prática, “desdobráveis da trajetória empírica 

do encarregado da jurisdição, seja o magistrado de primeiro grau, seja o tribunal local 

e superior”.328 

Assim, as partes podem impugnar a decisão no que tange à ausência da 

adequada fundamentação judicial frente à indevida utilização das regras de 

experiência perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. 

Entende-se que não se trata de mero reexame de prova, pois o que se questiona, por 

meio de recurso especial ou extraordinário, é eventual vício na motivação do decisório, 

eis que a regra de experiência consolida inegável unidade interpretativa que relaciona 

o fato e o direito329. 

No julgamento de mérito do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

1.082, o Relator Ministro Marco Aurélio assim se posicionou: 

“O dever/poder conferido ao magistrado para apreciar os fatos 
públicos e notórios, os indícios e as presunções por ocasião do 
julgamento da causa não contraria as demais disposições 
constitucionais apontadas como violadas. A possibilidade de o juiz 
formular presunções mediante raciocínios indutivos feitos a partir da 
prova indiciária, e fatos publicamente conhecidos ou das regras de 
experiência não afronta o devido processo legal, porquanto as 
premissas da decisão devem ser estampadas no pronunciamento, o 

 

327 MOREIRA, José Carlo Barbosa. Regras de experiência e conceitos jurídicos indeterminados. In: 
Temas de Direito Processual – segunda série. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 62. 

328 REIS, Mauricio Martins, e MELLO, Rafael Corte. O novo Código de Processo Civil e as (re) 
definições tópicas dos fatos independentes de prova e das máximas de experiência. In: JOBIM, Marco 
Félix; SANTOS FERREIRA, William. Direito Probatório. Salvador: JusPodivm, 3ª ed., 2018, p. 1111. 

329 MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil. Comentado artigo por 
artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 340. 
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qual está sujeito aos recursos inerentes à legislação processual 
civil.”330 

Dessa forma, a utilização das regras de experiência como critério de 

inferência do raciocínio judicial que parte da prova da ameaça para a probabilidade 

do ilícito é elemento que faz parte da estrutura da decisão, devendo estar estampada 

na fundamentação do pronunciamento judicial. 

Como as regras de experiência assumem um papel de destaque na valoração 

da prova da probabilidade do ilícito, guiando o raciocínio do juiz, é preciso controlá-

las. Portanto, impõe-se a necessidade de as regras de experiência, serem quais 

forem, estarem precisamente relatadas e motivadas na decisão, “para que seja 

possível controlar o poder do juiz, basicamente, a consistência da sua base empírica 

e sua eventual arbitrariedade”.331 

Conforme aduz João Batista Lopes, não há como falar em discricionariedade 

quando o juiz aplica as regras de experiência.332A sua aplicação deve ser 

contextualizada com as provas e os fatos envolvidos na causa, demonstrando-se, na 

justificação da valoração da prova, sua utilidade lógica para conduzir o raciocínio 

probatório até sua conclusão. 

A aplicação das regras de experiência na valoração das provas está 

condicionada aos parâmetros estabelecidos pelo artigo 489, § 1º, incisos II e IV do 

Código de Processo Civil, de modo que não será considerada fundamentada a 

decisão que se limitar à indicação ou reprodução de uma regra de experiência, sem 

explicar sua relação com a causa e, sobretudo, com os fatos e as provas produzidas 

nos autos. Por óbvio, ainda mais grave do ponto de vista da ausência de 

fundamentação é a situação de omissão da regra de experiência utilizada para a 

conclusão decisória. 

Impende destacar que a qualidade do raciocínio exercido para aferir a 

probabilidade da conduta ilícita se funda na autoridade lógica e científica das regras 

 

330 STF - ADI: 1082 DF, Relator: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30.10.2014. 

331 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e Convicção. 5ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2019, p. 322. 

332 LOPES, João Batista. Máximas de experiência no CPC/2015. Revista de Processo. Vol. 305/2020, 
jul./2020, p. 101-109. 
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de experiência. Para estabelecer tal autoridade, a valoração judicial deverá distinguir 

as regras de experiência comum e as regras de experiência técnica. As primeiras, 

segundo o artigo 375 do Código de Processo Civil, são “subministradas pela 

observação do que ordinariamente acontece”. Entende-se que aquilo que 

“ordinariamente acontece” tem, em princípio, uma valor menos respaldado por 

critérios científicos do que as regras de experiência técnica. 

Por sua vez, urge apontar que as regras de experiência técnica não precisam 

gozar de posição firmemente aceita da comunidade científica. A exigência de um 

consenso não se coaduna com a própria estrutura da regra de experiência, que não 

precisa de precisão absoluta. Todavia, imprescindível que as regras de experiência 

estejam inseridas na dinâmica do contraditório, propiciando às partes a possibilidade 

de participar da atividade de valoração das provas, que as utiliza para formação da 

decisão judicial. Se às partes é garantido o direito de participar da formação do 

provimento judicial, faz-se necessário que essa participação englobe todos os 

elementos utilizados no caminho percorrido até a decisão, inclusive os critérios 

inferenciais que servem de base lógica para o raciocínio probatório, que, no caso, são 

as regras de experiência.  

No caso das regras de experiência técnica, pode o juiz determinar a oitiva de 

um perito sobre a circunstância envolvida no caso, dando às partes oportunidade de 

indicar assistentes técnicos. Ademais, entende-se pela possibilidade de ser 

determinada, se o caso permitir, prova técnica simplificada (artigo 464, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil). 

Ademais, deve-se apontar que a valoração da prova na tutela inibitória pode 

se apresentar complexa, sobretudo quando presente vários fatos e atos que 

consubstanciam a ameaça, cada qual com condições de influir na caracterização do 

grau de probabilidade da futura conduta ilícita. Como destaca Mittermaier, na 

valoração da prova indireta, deve-se investigar com cuidado todos os fatos que 

influem na decisão a tomar, todos os que aumentem ou diminuem as probabilidades; 

depois de colhidos, compará-los com o fato que serve de base para o fato indireto.333 

 

333 MITTERMAIER, Carl Joseph Anton. Tratado da prova em matéria criminal. Campinas: Bookseller, 
2004, 4. Ed., p. 433. 
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Portanto, a valoração da prova indireta se dá em dois momentos distintos: 

primeiro, analisa-o isoladamente; depois o conjunto deles. Como indica Danilo Knijnik, 

primeiramente se deve valorar, isoladamente, cada um dos fatos indiretos em termos 

de precisão e gravidade. Após essa etapa valorativa inicial, passa-se à valoração em 

termos de concordância, de sorte a restringir o campo das múltiplas probabilidades a 

uma única, que as unifique.334 

Trata-se da teoria da convergência dos múltiplos, por meio da qual se entende 

que o que vale é apenas o resultado da operação de co-valoração dos fatos indiretos. 

Assim, um fato indireto que não seja grave ou preciso, tem valor, apenas, se for capaz 

de, junto com os demais que o integram e o completem, “levar a um juízo de 

certeza”.335 

Em determinado caso concreto podem ser alegados e provados três fatos 

indiretos e realizados três raciocínios por meio dos quais sejam apontados três 

conclusões a respeito da demonstração (ou não) do fato direto.336A soma de tais 

conclusões deve ser valorada dentro do conjunto probatório, indicando-se na decisão 

judicial, de forma justificada e coerente, o juízo de concordância realizado.  

Dessa forma, há situações em que somente um fato indireto (ameaça), 

quando provado, tem a capacidade, por ser preciso e grave, de indicar a presença da 

probabilidade do ilícito, enquanto em outras, a gravidade e precisão somente poderão 

ser inferidas de um conjunto de fatos indiretos caracterizadores da ameaça, que serão 

ligados, por meio de uma valoração conjunta, à presença da probabilidade da futura 

conduta ilícita. 

Como a valoração das provas na tutela inibitória envolve a questão da 

probabilidade do ilícito, importante compreender, brevemente, como o grau de 

confirmação probatória da probabilidade se apresenta nessa espécie de tutela 

preventiva. 

 

334 KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 51. 

335 BEVERE, Antonio. Coercizione personale; limite e garanzie. Milano: Giuffrè, 1998, apud KINIJNIK, 
Danilo. Op. cit., p. 52. 

336 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p. 115. 
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A fixação de um critério de probabilidade ao qual o juiz deve se ater para 

identificar a presença da uma situação de ameaça, que indique o risco da futura 

conduta ilícita, é necessária para que a valoração da prova se desenvolva de forma 

lógica e controlável.  Esse critério funcionará como modelo de constatação empregado 

na formação do juízo de fato na tutela inibitória contra o ilícito, sendo que a adoção de 

um ou outro critério tem decisiva influência prática no resultado concreto da decisão, 

e, assim, é matéria que interessa às partes e ao julgador.337 

No caso da tutela inibitória, os modelos de constatação, representados por 

critérios de probabilidade, vão depender do direito material envolvido do caso e os 

valores consagrados pelo ordenamento. Por meio deles, permitir-se-á a presença de 

um critério que identifique quando, ou sob em que condições, os elementos de prova 

disponíveis são suficientes para que se repute racional aceitar que um enunciado 

fático é verdadeiro.338 

A ideia de graus de probabilidade está presente quando se investiga, por 

exemplo, se o requisito de probabilidade exigido para a concessão de cada uma das 

espécies de tutela provisória de urgência (antecipada e cautelar) é idêntico para 

ambas ou distinto para cada uma delas.339Ademais, identifica-se que a “probabilidade 

do direito” prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil aponta para a 

possibilidade da antecipação de tutela com base em menor grau de probabilidade em 

relação ao exigido para julgar definitivamente o pedido deduzido em juízo.340 

Portanto, na valoração da prova na tutela inibitória, que o juiz deverá conduzir 

justificadamente, deve estar identificado o grau de probabilidade exigido para a 

concessão da medida preventiva, que será aferido pelo juiz com base nas provas 

apresentadas e as características do caso. Se o juiz indeferir o pedido formulado na 

ação que veicula a tutela inibitória, por entender que a probabilidade do ilícito futuro 

 

337 KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 32. 

338 KNIJNIK, Danilo. Op. cit., p. 32. 

339 SANTOS FERREIRA, William e HOLZMEISTER, Verônica. Tempo, ideologia e graus de 
probabilidade nas tutelas de urgência. Requisitos para concessão e métodos de aplicação da 
correlação probabilidade, riscos, adequação e utilidade. Revista de Processo, Vol. 296/2019, p. 
151/180, Out./2019. 

340 MITIDIERO, Daniel. Antecipação de tutela. São Paulo: Ed. RT, 3. Ed., 2017, p. 123 
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não foi demonstrada, deve informar na decisão, por meio de critérios lógicos, o grau 

de probabilidade exigido para o caso. 

Assim, o juiz deve identificar racionalmente porque optou por um fato indireto 

ou outro, bem como as razões que o levaram a compreender insuficiente a prova 

produzida, já que identificou como mais adequada determinada interpretação ou 

critério de inferência. Tal operação tem o condão de identificar, com critérios lógicos 

e controláveis, o grau de probabilidade exigido para o caso.  

Na tutela inibitória, entende-se como modelo de constatação adequado para 

a aferição do grau de probabilidade o do “mais provável do que não”. Segundo esse 

modelo, para cada enunciado fático deve se considerar a eventualidade de que esse 

possa ser verdadeiro ou falso, ou seja, que a respeito dele se formule uma hipótese 

positiva e outra negativa. Entre as duas hipóteses, deve o juiz escolher aquela que, 

com base no conjunto probatório, possui um grau de confirmação lógica superior à 

outra: “de fato, seria irracional preferir a hipótese menos provável em detrimento da 

hipótese inversa”.341 

“Se se pensa, em particular, na hipótese positiva, ou seja, na 
confirmação da veracidade do enunciado, isso significa que existem 
uma ou mais provas diretas – de credibilidade ou autenticidade 
assegurada – que confirmam aquela hipótese; ou ainda, quando 
existem uma ou mais provas indiretas a partir das quais é possível 
derivar validamente inferências convergentes a favor daquela 
hipótese.”342 

A concepção da existência desse modelo para a valoração da prova na tutela 

inibitória tem a função de controlar o raciocínio judicial no âmbito da prova e do juízo 

dos fatos, permitindo com que as partes se situem no debate, realizado de forma 

inteligível, já que haverá critérios de probabilidade aferíveis segundo as provas 

produzidas e os argumentos construídos por elas ao longo do curso processual. 

Dessa forma, na abordagem atual do problema da valoração da prova na 

tutela inibitória, indica-se a necessidade de o julgador determinar o valor da prova com 

base na racionalidade e os corolários dela decorrentes, como a coerência e 

 

341 TARUFFO, Michele. A prova. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., p. 129. 

342 TARUFFO, Michele. Op. cit., p. 129. 
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congruência, motivando as razões da valoração com base no conjunto probatório e 

na participação das partes concretizada pelo efetivo exercício do contraditório. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.7 Medidas executivas em matéria probatória e sua importância na 

tutela inibitória 

Para a adequada compreensão da técnica executiva em matéria probatória, é 

imprescindível partir da análise do dever de colaboração para a elucidação dos fatos. 

Qualquer pessoa que tenha a possibilidade de trazer aos autos elementos capazes 

de colaborar com a finalidade do processo de buscar a veracidade do fatos, deverá 

fazê-lo. Trata-se do dever de colaboração com a atividade instrutória. 

O artigo 77, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que é dever das 

partes, de seus procuradores e de todos que de alguma forma participem do processo 

expor os fatos em juízo conforme a verdade. Por sua vez, preconiza o artigo 378 que 

ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento 

da verdade. “Frise-se que esse dever, hoje, atinge qualquer pessoa que participe do 

processo – ainda que indireta e eventualmente -, o que torna a simbiose entre o art. 

77 e o art. 378 praticamente perfeita”.343 

O desrespeito ao dever expor os fatos em juízo conforme à verdade também 

é caracterizado como litigância de má-fé (artigo 80, inciso II, do Código de Processo 

Civil), conforme se infere do entendimento esposado em julgado do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, que considerou litigante de má-fé a parte que alterou 

a verdade dos fatos.344 

Quanto ao terceiro, vale destacar que os deveres probatórios a ele impostos, 

uma vez descumpridos, ensejam ao juiz a possibilidade de determinar, além da 

imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-

rogatórias (artigo 380, parágrafo único). 

 

343 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e Convicção. 5ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2019, p. 175. 

344 TJ-SP - EMBDECCV: 2127267-57.2019.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, 25ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 23.03.2020. 
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A adoção das técnicas executivas durante a instrução tem como base para 

atuação o dever de colaboração indicado nesses dispositivos. Entretanto, a aplicação 

das técnicas executivas para dar concretude ao dever de colaboração na instrução 

não pode ser realizada indiscriminadamente. Além do respeito ao contraditório, sua 

aplicação deve ser dimensionada e orientada de acordo com um mandado de 

eficiência (artigo 8º do Código de Processo Civil), que a direciona ao fim que almeja: 

esclarecer os enunciados fáticos relevantes para o julgamento. Segundo William 

Santos Ferreira, esse mandado de eficiência pode ser traduzido como princípio da 

máxima eficiência dos meios probatórios: 

“A eficiência precisa sair do papel e ser aplicada no processo. É isto 
que se defende. Eficiência não é uma promessa, mas um conjunto de 
valores, orientações que são ferramentas para alcançar os fins de 
cada ato processual, o que assume colorido especialíssimo durante 
os atos processuais instrutórios, até porque, após a fase de 
saneamento, o processo tem atos processuais predispostos à busca 
do esclarecimentos dos fatos relevantes para o julgamento.”345 

Destaca-se que as medidas de apoio (executivas) que podem ser utilizadas 

para dar concretude ao dever de colaboração probatório encontram-se abarcadas por 

uma cláusula executiva geral, estabelecida no artigo 536, §§ 1º e 5º, do Código de 

Processo Civil, que admite o manejo de medidas de executivas atípicas. 

Apesar de o caput do artigo 536 prever a utilização de medidas executivas 

atípicas para satisfação de obrigações reconhecidas na sentença, o § 5º desse artigo 

reconhece que também os deveres de natureza não obrigacional admitem a atuação 

atípica dos meios de execução. Por sua vez, entende-se que o disposto no § 5º do 

artigo 536 não deve se limitar ao que expressamente indicou de “sentenças que 

reconheçam cumprimentos de fazer e não fazer de caráter não obrigacional, devendo 

envolver também decisões interlocutórias, como se dá durante à instrução”.346 

Portanto, na medida em que durante a fase instrutória surgem ordens 

determinando a realização de um ato (fazer) ou a abstenção (não fazer) e também 

entrega de coisa, sendo determinadas por decisões judiciais de natureza 

 

345 SANTOS FERREIRA, William. Transições paradigmáticas, as máximas de experiência e técnicas 
executivas típicas e atípicas. In: JOBIM, Marco Félix; SANTOS FERREIRA, William. Direito Probatório. 
Salvador: JusPodivm, 2018, 3ª ed., p. 580. 

346 SANTOS FERREIRA, William. Op. cit., p. 581. 
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interlocutória, sua inobservância significa a prática de um ato ilícito, que oportuniza a 

aplicação de medidas executivas, típicas e atípicas, tendentes à satisfação dos 

deveres instrutórios.347   

Ademais, o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê o dever 

de o juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-

rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. O dispositivo não 

estabelece a natureza da decisão na qual essa ordem deve estar prevista, de modo 

que pode ser uma sentença ou decisão interlocutória. Também não prevê o tipo de 

situação que deu ensejo à ordem judicial, podendo abarcar obrigações e deveres.  

Assim, entende-se que o artigo 139, inciso IV também é regra normativa que 

autoriza a utilização de medidas executivas, típicas e atípicas, para dar cumprimento 

aos deveres probatórios. 

Na tutela inibitória, a ideia de dever das partes e de terceiros em colaborar 

com a elucidação dos fatos é de suma importância, pois há situações em que a 

ameaça é composta por atos velados, como, por exemplo, a hipótese de a vítima ter 

ciência da ofensa por boato ou informações de terceiros. Com efeito, com base no 

dever de colaboração preconizado no artigo 380, inciso I, pode o órgão judicial 

determinar com que o terceiro informe os fatos e circunstâncias de que tenha 

conhecimento, sob pena de adoção de medidas de apoio para o compelir a cumprir a 

determinação judicial. 

O mesmo ocorre em relação às partes, já que há situações em que a 

verificação da probabilidade do ilícito dependerá de informações ou apresentações de 

coisas que possam trazer ao juízo a possibilidade de identificar o risco de determinada 

obrigação contratual ser descumprida, dando ensejo à atuação da tutela inibitória. 

3.8 Provas típicas na tutela inibitória 

Ainda que esse trabalho tenha feito referência a alguns meios típicos de prova 

na tutela inibitória, como o caso da prova técnica (simplificada) a ser produzida na 

 

347 SANTOS FERREIRA, William. Princípios fundamentais da prova cível. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 195. 
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audiência de justificação prévia, vale destacar as peculiaridades que todos eles 

assumem na tutela inibitória. 

Não há dúvidas de que a prova testemunhal, documental e pericial, como 

exemplos de meio de prova típicos, são importantes para a tutela inibitória. Somente 

será possível identificar a necessidade de inibir (em caráter definitivo) a emissão de 

determinado produto na atmosfera, caso demonstre-se, por meio de prova pericial 

hábil, que a composição ou quantidade do produto sejam proibidas pelo ordenamento 

jurídico.  

Percebe-se que os meios de prova na tutela inibitória terão uma dupla 

finalidade, que, na formação do raciocínio decisório, serão relacionadas. Assim, 

quando a prova pericial demonstra que o produto que está prestes a ser emitido na 

atmosfera por determinada sociedade empresária é vedado pelo ordenamento 

jurídico, leva-se ao órgão julgador a informação de que há ilicitude no ato de liberar 

determinado gás composto pelo produto x na atmosfera. 

Todavia, somente a indicação da ilicitude não é o bastante. A tutela inibitória 

somente atuará diante da presença do justo receio (ameaça objetiva) de que o ilícito 

provavelmente ocorrerá. No caso, demonstrada que a conduta futura, caso praticada, 

constituir-se-á em um ilícito, deve-se demonstrar que há em curso atos preparatórios 

para sua consumação. 

Ainda com base no exemplo acima, além da demonstração de que a emissão 

do produto x corresponderia a um ilícito, deve-se indicar ao órgão judicial que 

determinados atos da sociedade empresária são preparatórios da emissão. Com 

efeito, pode-se produzir prova documental, na qual conste a compra pela sociedade 

empresária de determinados reagentes que, mediados por catalisadores, formarão o 

produto x.  

A peculiaridade do manejo das provas típicas na tutela inibitória está no fato 

de estarem relacionadas com duas situações que, na formação do raciocínio 

decisório, relacionam-se: a prova da ilicitude e a prova da existência dos atos que 

indiquem que ela está em vias de acontecer. Para tanto, admitem-se todos os meios 

de prova que estejam dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 369 do Código 
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de Processo Civil, que, uma vez produzidos, serão valorados conjuntamente para 

demonstrar a necessidade, ou não, da atuação da tutela inibitória.  

3.9 Provas atípicas na tutela inibitória 

Além dos meios típicos de prova, conforme já aludido no capítulo 2 dessa 

dissertação, os meios atípicos também são admissíveis. Nesse ponto, opta-se por 

analisar dois meios de prova atípicos que se relacionam com a tutela inibitória: prova 

estatística e prova eletrônica.  

 Prova estatística 

As situações litigiosas complexas, como as que envolvem a probabilidade de 

um evento futuro, frequentemente apresentam muitas dificuldades na demonstração 

do ilícito a ser combatido.348No caso, a utilização da prova estatística pode ser útil, já 

que tem afinidade com as particularidades desses litígios. Na tutela inibitória, o 

destaque da prova estatística está relacionado com a possibilidade de funcionar como 

alicerce para ligar a prova da ameaça com a probabilidade da conduta ilícita.  

Entende-se como prova estatística a modalidade de prova científica que é 

empregada para determinar a frequência relativa de fatos e eventos, possibilitando a 

formação de conclusões a respeito dos fatos da causa.  Uma das grandes utilidades 

do uso da análise estatística como prova é a sua aptidão de auxiliar na definição da 

probabilidade. “Estima-se o quão provável é o fato p, desconhecido, dada a 

ocorrência, já determinada, de q.”349 

Nos Estados Unidos, desde 1985, o manual para litígios complexos (manual 

for complex litigation), editado pelo Centro Judicial Federal (Federal Judicial Center), 

prevê pesquisas quantitativas como provas não apenas aceitáveis, mas desejáveis 

para certos tipos de demandas. O manual procura orientar os juízes no sentido de que 

os métodos estatísticos têm a função de determinar características de uma população 

em uma amostra relativamente reduzida do grupo. Dessa maneira, estudos 

 

348 ARENHART, Sérgio Cruz. A prova estatística e sua utilidade em litígios complexos. Revista dos 
Tribunais. Vol. 1000/2019, Fev/2019, p. 451/464.  

349 VITORELLI, Edilson. Raciocínios probabilísticos e o papel das estatísticas na análise probatória. 
Revista de Processo, vol. 297/2019, Nov/2019, p 369/396. 
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quantitativos podem conceder significativa economia de tempo e dinheiro na instrução 

do processo, e, em alguns casos, serão “o único meio possível de coletar e apresentar 

dados relevantes”.350 

A tutela inibitória convive com a ideia de probabilidade, já que se desenvolve 

para evitar a consumação de um evento futuro, cuja constatação é inferida de uma 

situação de ameaça. Assim, forma-se um juízo de probabilidade, que não pode ser 

compreendido com a concepção de prova direta do fato que se pretende demonstrar, 

porquanto esse se projeta para o futuro, podendo, somente, ser percebido pela prova 

de uma situação que ocorreu ou está ocorrendo. A demonstração do evento futuro é 

realizada em termos probabilísticos, tendo como base inferencial a ameaça, 

caracterizada por atos preparatórios integrantes de uma atividade direcionada para a 

ilicitude.  

Como a ligação entre a ameaça e o ilícito será realizada em termos 

probabilísticos, faz-se necessário que critérios de inferência sirvam de ponte entre os 

dois, correlacionando-os de forma lógica. Nesse ponto se destaca o papel da prova 

estatística. 

Quando é demonstrado estatisticamente que determinado produto alimentício 

aumenta as chances de que as pessoas desenvolvam certa doença, o órgão judicial 

pode constatar que a sua potencial exposição no mercado configura uma ameaça ao 

direito do consumidor à saúde (artigo 6º, inciso I, do Código de Defesa do 

Consumidor), dando ensejo à atuação da tutela inibitória.  

Concebe-se que a prova estatística é útil para a tutela inibitória pela sua 

aptidão de determinar a probabilidade de que algo venha a acontecer, em razão da 

frequência com que ocorre em determinada população ou conjunto de casos, 

apresentando-se como meio de prova com evidente papel prospectivo. Para os fatos 

passados, referida utilidade não é tão óbvia.351Com efeito, muitos autores negam a 

possibilidade da prova estatística para demonstração de fatos que já ocorreram, pois 

 

350 FEDERAL JUDICIAL CENTER. Manual for complex litigation. 4. ed. Disponível em: 
[https://public.resource.org/scribd/8763868.pdf]. Acesso em: 11.07.2020, p. 102. 

351 ARENHART, Sérgio Cruz. Op. cit. p. 3. 
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ela não seria capaz de demonstrar a devida relação de causalidade, que atribuiria 

determinada consequência a algum fato.352  

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou favoravelmente à 

utilização da prova estatística para demonstrar o nexo de causalidade entre o 

tabagismo e determinada doença (doença pulmonar obstrutiva crônica DPCOC). 

Nesse julgado, concebeu-se que há a necessidade de, em certos casos, se aprouver 

com um “juízo de séria probabilidade, à luz de dados científicos como são as 

estatísticas e as conclusões de especialistas em determinada área (medicina, por 

exemplo)”.353 

Em outra decisão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a mera 

probabilidade, constituída a partir de laudo estatístico”354, não basta para comprovar 

fraude em concursos públicos. O Tribunal apenas afirma que o laudo estatístico 

deveria ser corroborado por outros “elementos concretos (...) por estar fundado em 

probabilidades”. Há certa resistência em aceitar os dados estatísticos, sem, no 

entanto, aferir a confiabilidade das estatísticas apresentadas aos tribunais. Nesse 

sentido, vale reproduzir as palavras de Edilson Vitorelli: 

“Mas o que se percebe de todos esses casos  é que, de maneira 
geral, não há um questionamento acerca da confiabilidade das 
estatísticas apresentadas aos tribunais. O que se disputa é a 
possibilidade de inferir causalidade das probabilidades estatísticas, 
mesmo quando elas são elevadas. De modo simples, afirmar que ‘há 
99% de chances que um ônibus pertença à empresa X’ parece soar a 
um juiz como ‘não há fatos que demonstrem que o ônibus pertença à 
empresa X, ainda que isso seja muito provável.’”355 

Em julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, houve o 

entendimento de que a “prova estatística, pura e simplesmente, é imprestável à 

comprovação do nexo causal, porquanto fundada em raciocínio indutivo sujeito a 

 

352 WRIGHT, Richard B. “Causation, Responsability, Risk, Probability, Naked Statistics, and Proof: 
Pruning the Bramble by Clarifying the Concepts”. Iowa Law Review, n. 73, 1988.  

353 STJ - REsp: 1843850 RS 2019/0312134-3, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de 
Publicação: 15.04.2020. 

354 STJ - AgRg no RMS 26.011/DF, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado 
Publicação: 03.08.2015. 

355 VITORELLI, Edilson. Op. cit., p. 9. 
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inúmeras variações, que não se compatibilizam com a individualização necessária da 

causalidade”.356 

Assim, percebe-se que a utilização da análise estatística como meio de prova 

para definir a relação de causalidade entre dois eventos é matéria controversa na 

jurisprudência brasileira. Apesar da controvérsia em relação à sua utilização para os 

fatos já ocorridos357, entende-se pela sua utilidade para a tutela inibitória, que lida com 

a probabilidade de um evento futuro.  

No caso da utilização da prova estatística na tutela inibitória, pode-se apontar 

exemplo já utilizado nesse trabalho: se é demonstrado que o despejo do produto X no 

solo produz o desequilíbrio ecológico em 98% dos habitat de determinada espécie, 

pode-se inferir que a situação caracterizada por atos preparatórios de uma sociedade 

empresária que, ao realizar sua atividade empresarial, despejará tal produto no solo, 

retrata uma ameaça capaz de indicar a probabilidade de um futuro ilícito ambiental. 

Trata-se de generalização caracterizada por um alto grau de frequência estatística, 

que tem o condão de confirmar a probabilidade do evento futuro. 

 No ordenamento jurídico brasileiro, a prova estatística deve ser entendida como 

meio de prova atípico, conforme autoriza o artigo 369 do Código de Processo Civil. 

Em termos de valoração, importante destacar que, malgrado a inferência por ela 

conduzida seja feita com a colaboração de um técnico, que realiza a análise dos dados 

e concede uma conclusão em relação a eles, deve o juiz verificar as condições em 

que esses dados foram colhidos, bem como a metodologia aplicada, para aferir a força 

da inferência que pode ser extraída da análise estatística.  

 Em regra, a prova estatística é acostada aos autos de modo documentado. 

Assim, trata-se de análise estatística anteriormente realizada – para o escopo do litígio 

ou outra finalidade – e que será exibida com a finalidade de servir de base para o 

raciocínio probatório que parte da situação de ameaça para a probabilidade do ilícito. 

“Nesses casos, a admissão da prova se fará ao mesmo tempo que sua valoração, 

 

356 TJ-PR - APL: 16355278 PR 1635527-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Clayton de 
Albuquerque Maranhão, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11.05.2018.  

357 A discussão sobre a utilização da prova estatística em relação aos eventos que já ocorreram é 
importante. Entretanto, o presente trabalho não aprofundará tal questão pelo fato de ter como escopo 
apresentar a utilidade da prova estatística como ponte para a constatação do ilícito futuro.  
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como, aliás, ocorre com as provas documentadas em geral. Aí, então, esses critérios 

acima apontados acabarão por impactar, ao mesmo tempo, tanto a admissão, como 

a valoração da prova exibida”.358 

 Além disso, deve o juiz valorar sua admissibilidade, que será identificada pela 

pertinência e potencial eficácia para servir de critério de inferência para concluir que 

a ameaça realmente represente o risco de um ilícito futuro. Por fim, a prova estatística 

deve ser submetida ao debate das partes, que terão o condão de, também, influir na 

sua valoração.  

 Prova eletrônica 

Os avanços da informática e da telemática, com o uso cada vez mais amplo e 

cotidiano de computadores e celulares, têm significativos efeitos na experiência 

jurídica e sua prática. Como é cada vez mais comum que negócios jurídicos sejam 

realizados e documentados por computadores, bem como atos e fatos ocorridos nas 

plataformas virtuais tenham a capacidade de influir nas relações intersubjetivas, a 

questão da prova se apresenta com especial destaque.  

Na medida em que os dados armazenados nos computadores e presentes na 

internet têm natureza singular, já que possuem importantes diferenças com os dados 

e documentos escritos, impende definir se esse tipo de documentação e dado 

eletrônico podem ser admitidos como prova judicial, bem como a forma de coleta, 

apresentação e determinação de seu valor probatório.359       

O direito positivo tem tentado abarcar a situação de substituição da 

documentação tradicional pelos registros cibernéticos. Dispositivos normativos têm 

procurado preservar a autenticidade e a confiabilidade da documentação eletrônica, 

como, por exemplo, a Medida Provisória 2.220-2/2001, sobre assinatura digital, a Lei 

11.419/2009, sobre a informatização do processo judicial, a Lei 12.686/2012, sobre a 

elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos, e, também, 

o Código de Processo Civil de 2015, que, entre outros temas ligados ao meio digital, 

 

358 ARENHART, Sérgio Cruz. A prova estatística e sua utilidade em litígios complexos. Revista dos 
Tribunais. Vol. 1000/2019, Fev/2019, p. 451/464.  

359 TARUFFO, Michele. A prova. São Paulo: Marcial Pons, 2014, 1.ed., p. 83. 
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reconhece a força de prova documental aos documentos eletrônicos (artigos 436 a 

438). 

Compreende-se o documento como meio de prova que registra ou reproduz 

fato ou ato relevante para o processo. No contexto probatório, documento tem 

acepção ampla, abrangendo qualquer representação material de um fato ou ato, não 

se restringindo à prova escrita. Por isso, são documentos não só o que é possível de 

representação no papel, mas também, “a fotografia, filmes, gravações, dentre 

quaisquer outras formas que hoje existem ou que podem vir a existir com aptidão para 

representar algum ato, algum fato, algum acontecimento ou alguma manifestação de 

vontade.” 360O documento eletrônico é espécie de prova documental.  

O documento eletrônico resulta do armazenamento de dados em arquivo 

digital. Dessa maneira, trata-se de uma “sequência de bits que, traduzida por meio de 

um determinado programa de computador, seja representativo de um fato”.361Ainda, 

vale destacar os seguintes contornos para o conceito de documento eletrônico: 

 “o documento eletrônico pode ser entendido como a representação 
de um fato concretizado por meio de um computador e armazenado 
em formato específico (organização singular de bits e bytes) capaz de 
ser traduzido ou apreendido pelos sentidos mediante o emprego de 
programa (software) apropriado.”362 

Um dos problemas apontados para o uso do documento eletrônico como 

prova no processo digital relaciona-se à sua autenticidade e integralidade, eis que não 

é assinado por seu autor, na forma gráfica tradicional, e, além disso, é passível de 

sofrer alterações depois de sua constituição originária. Ademais, a precisão da data 

de sua criação pode se apresentar problemática.363 

 

360 SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. São Paulo: 
Saraiva. 8ª ed., 2019, v. 2, p. 254. 

361 MARCACINI, Augusto Tavares. O documento eletrônico como meio de prova, apud. MARIANI, 
Rômulo Greff. O documento eletrônico como meio de prova no processo civil. Revista Síntese de Direito 
Civil e Processo Civil, n. 79, p. 75, set.-out. 2012. 

362 CASTRO, Aldemario Araujo. O documento eletrônico e a sua assinatura digital (uma visão geral), 
apud MARIANI, Rômulo Greff. Op. cit., p. 75. 

363 THEDORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 56ª 
ed., v. 1, p. 971. 
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A tutela inibitória é útil para a proteção preventiva dos direitos de 

personalidade, que, com o desenvolvimento tecnológico, tornaram-se mais expostos 

a lesões, já que os indivíduos estão mais interativos com o corpo social, e “esta 

convivência expõe a vida individual à devassa pelo coletivo”.364 

As inovações tecnológicas alteraram as noções humanas sobre intimidade, já 

que diminuíram as fronteiras entre as pessoas, tornando a violação da esfera íntima 

do indivíduo mais frequente. Há situações em que, baseados no direito à informação, 

a vida particular da pessoa é exposta, trazendo consequências ao seus direitos de 

personalidade. 

As redes sociais estão inseridas nesse contexto, já que são um espaço 

propício para que a intimidade das pessoas seja exposta e afetada. A Terceira Turma 

do Superior Tribunal de Justiça condenou um provedor de aplicações de internet a 

pagar indenização por danos morais a uma mulher que, após o fim de um 

relacionamento, teve fotos íntimas divulgadas sem autorização em rede social pelo 

ex-companheiro, em situação reconhecida como pornografia de vingança.365 

Conforme se expôs ao longo do presente trabalho, há direitos fundamentais 

que não podem ser adequadamente tutelados pelo ressarcimento pecuniário, de 

modo que a tutela jurisdicional deve protegê-los antes de consumada a lesão. Os 

direitos de personalidade são direitos com essa característica (artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal).  

Assim, ameaças aos direitos de personalidade, que podem ser realizadas por 

intermédio de uma mensagem de e-mail ou em alguma rede social, podem ser 

demonstradas por intermédio do documento eletrônico. 

A certificação do documento eletrônico tem apoio no mecanismo da 

assinatura digital, que resulta da combinação de duas chaves, uma pública e uma 

 

364 AHENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, 
p. 45. 

365 Informação obtida no site do Superior Tribunal de Justiça, já que o número do processo não foi 
divulgado em razão de segredo judicial. Link: 
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Rede-social-pagara-indenizacao-por-
divulgacao-nao-autorizada-de-fotos-intimas--mesmo-sem-exposicao-do-rosto.aspx. Acesso em 
13.07.2020. 
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privada. O documento eletrônico acompanhado do certificado digital, emitido de 

acordo com o ICP-Brasil, presume-se verdadeiro em relação ao seu signatário 

(Medida Provisória 2.200-2/2001, artigo 10, § 1º). Na legislação especial do processo 

eletrônico a regra é a mesma: “os documentos produzidos eletronicamente e juntados 

com garantia de origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta lei, serão 

considerados originais para todos os efeitos legais” (artigo 11 da Lei 11.419/2006). 

O Código de Processo Civil, por sua vez, reconhece como prova, em qualquer 

processo (eletrônico ou físico), o documento eletrônico, que terá força de documento 

particular autêntico quando verificada “sua autenticidade, na forma da lei” (artigos 439 

a 441). Assim, entende-se que a autenticidade do documento eletrônico é 

demonstrada a partir da assinatura digital, prevista na Medida Provisória 2.200-

2/2001.  

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que um contrato de mútuo eletrônico 

celebrado sem a assinatura de testemunhas, por, excepcionalmente, ter a condição 

de título executivo extrajudicial. O Tribunal deu provimento ao recurso por entender 

eu o contrato firmado eletronicamente e com assinatura digital prescinde da assinatura 

de testemunhas.366  

Todavia, no caso da necessidade de tutela preventiva para imunizar a ameaça 

de prática ilícita contra o direito de personalidade, os atos não são, em regra, 

autenticados por assinatura digital. Muitas vezes, a ameaça de publicar imagens 

íntimas sem consentimento é realizada por mensagens de e-mail ou em alguma rede 

social.367Pelo exposto, essas mensagens são enquadradas no conceito de documento 

eletrônico. 

Compreende-se que o documento eletrônico desacompanhado de 

certificação digital não perde por inteiro sua eficácia probatória. A ausência de 

assinatura digital não pode alijar, absolutamente, o documento eletrônico do leque de 

meios de prova presentes na instrução processual. O Código de Processo Civil 

 

366 STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 
Turma, Data de Publicação: 07.06.2018. 

367 TJ-PR - RI: 0001091-07.2017.8.16.0165 (Acórdão), Relator:  Vanessa Bassani, 1ª Turma Recursal, 
Data de Publicação: 23.08.2018. 
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estabelece que o juiz deverá apreciar o valor probante do documento eletrônico, 

verificando sua autenticidade, na forma da lei (artigos 436 e 437). Na medida em que 

a valoração probatória será conduzida com base no conjunto probatório disponível 

nos autos, sem hierarquia entre as provas, é possível que o órgão judiciário admita a 

autenticidade do documento eletrônico, ainda quando não tenha sido formado com 

obediência aos requisitos da certificação digital. 

Com efeito, outras provas podem esclarecer a origem e corroborar para a 

identificação da veracidade do documento eletrônico, ainda que não tenha passado 

pelos mecanismos de certificação instituídos pelo ICP- Brasil. Será possível, por 

exemplo, completar sua avaliação por meio de prova pericial, que poderá atestar sua 

origem e inteireza. 

Ademais, vale destacar a importância da ata notarial (artigo 384 do Código de 

Processo Civil) para, não só indicar a autenticidade, mas sobretudo para garantir a 

inteireza do documento eletrônico, já que o conteúdo exposto em e-mails ou sites, 

bem como mensagens enviadas em redes sociais, podem ser alterado. 

Por sua vez, a ausência de impugnação do documento pela parte contra quem 

foi produzido nos autos equivale ao reconhecimento de sua autenticidade, segundo 

regra geral estabelecida no artigo 411, inciso II, do Código de Processo Civil.  

Destaca-se, ainda, que o fornecimento de informações pelos provedores de 

internet também é meio probatório. Por meio dessas informações é possível obter a 

prova do fato praticado no meio digital, sobretudo para identificar a autenticidade do 

fato e seu autor.368 

Assim, a ausência de assinatura digital, como requisito de autenticação do 

documento eletrônico, não pode ser um óbice para a autuação da tutela inibitória, 

sobretudo quando envolver a proteção de direitos fundamentais.  

 

 

 

368 THAMAY, Rennan; e TAMER, Mauricio. Provas no Direito Digital. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2020, p. 138. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ficou evidenciado o papel de destaque que a tutela inibitória assume para a 

proteção da ordem jurídica, já que atua para evitar que os interesses juridicamente 

tutelados sejam lesados. Trata-se tutela exercida para que a ameaça da conduta ilícita 

não seja consumada, impedindo sua prática, repetição ou continuação. Com efeito, a 

tutela inibitória se dissocia da tutela ressarcitória, que tem como função permitir com 

que o autor imponha ao réu a sanção ressarcitória pelo dano produzido. 

O desenvolvimento pelo qual o Estado e suas funções passaram permitiu a 

formação da ideia segundo a qual a jurisdição também deve interferir na esfera jurídica 

dos particulares antes de constatada a violação da lei. A própria Constituição Federal 

de 1988, no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabeleceu de forma clara que nenhuma 

lesão ou ameaça a direito pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário.  

Assim, o interesse de agir para a atuação da tutela jurisdicional preventiva 

contra o ilícito não decorre do prejuízo, mas do perigo de prejuízo jurídico, tornando 

possível o exercício da função jurisdicional quando houver a ameaça, ou, 

rigorosamente, sinais inequívocos da incidência da ilicitude. 

Do exposto, pode-se concluir que, na tutela preventiva contra o ilícito, o 

fenômeno probatório abarca os enunciados sobre os fatos que constituem a situação 

de ameaça e sua potencial aptidão para demonstrar a existência da probabilidade do 

ilícito. Apesar de aparentemente simples, a atividade probatória desenvolvida no 

processo que trata da tutela inibitória pode se apresentar complexa e problemática. 

O desenvolvimento do conceito de ilícito, e sua dissociação dos elementos 

subjetivos (dolo e culpa) e do dano369, estão inseridos dentro desse contexto de 

complexidade. Identificar como o ilícito deve ser compreendido é delimitar como a 

cognição judicial irá se desenvolver no processo que veicula a tutela inibitória, 

porquanto considera-se cognição a atividade desempenhada pelo órgão jurisdicional 

que considera, analisa e valora as alegações e as provas produzidas pelas partes370, 

 

369 O dano é consequência eventual do ilícito, e não necessária.  

370 WATANABE, Kazuo. Op. cit. p. 58. 
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que se fazem de acordo com o direito material que se encontra na base da 

controvérsia, permitindo com que se julgue a causa.  

Assim, somente é possível identificar se a situação de ameaça se apresenta 

com características que indiquem um justo receio de prática, repetição ou continuação 

de um ilícito futuro (probabilidade), se houver a adequada compreensão do próprio 

ilícito que se encontra envolvido na causa. Percebe-se que a ameaça e a 

probabilidade do ilícito, como elementos sobre os quais a cognição será exercida, não 

se encontram divididos em compartimentos estanques. Há um espaço dinâmico no 

qual esses elementos se intervalorizam, já que se encontram relacionados em um 

ponto convergente: a necessidade (ou não) da tutela inibitória. 

Apesar de a tutela inibitória ter como finalidade evitar que um evento futuro 

seja consumado, a prova terá como objeto os enunciados que descrevam fatos que 

se encontram em curso, que são constitutivos de uma ameaça. O raciocínio probatório 

que será exercido a partir da prova da ameaça é que será desenvolvido em relação 

ao futuro, pois procurará identificar a existência de informações provenientes da prova 

da ameaça que sejam aptas (ou não) para demonstrar a existência da probabilidade 

do ilícito.   

O modo como a prova da ameaça será relacionada com a probabilidade do 

ilícito, conforme apresentado no trabalho, é importante para compreender o próprio 

direito à tutela inibitória. Sem o processo, a tutela contra a ameaça ao direito não teria 

o condão de ser concretizada. O processo, como instrumento da jurisdição, tem 

imprescindível importância para a produção empírica das regras jurídicas.  

Todavia, a produção empírica das regras jurídicas somente é possível quando 

os fatos que condicionam sua aplicação são provados existentes. Percebe-se que a 

prova está relacionada com a própria produção do direito. 

Portanto, procurou-se apontar como o fenômeno probatório se aplica no 

processo que veicula a tutela inibitória. Nesse ponto, a compreensão da prova indireta 

e sua valoração se mostraram fundamentais, já que a probabilidade do ilícito é 

constatação inferida da prova da ameaça. Na relação entre a ameaça e a 

probabilidade do ilícito futuro, aquela é fato indireto, que, uma vez demonstrado, 

constitui prova indireta que busca indicar a existência desta.  
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A garantia do contraditório é também compreendida como direito de as partes 

influírem na formação da decisão judicial. A decisão judicial é formada com base nas 

provas produzidas nos autos, que são valoradas pelo órgão judicial. Assim, o regular 

exercício do contraditório na valoração das provas é medida que se impõe, garantindo 

às partes o direito de influir no juízo sobre os fatos. Para o adequado controle desse 

exercício, a valoração das provas tem que estar presente na motivação da decisão 

judicial. 

Sendo objeto da prova os fatos trazidos aos autos pelas partes por meio de 

enunciados, que, em um conjunto ordenado, formam-se como narrativas, a 

participação das partes na formação da decisão judicial é impositiva. Como os 

enunciados são trazidos aos autos com status de incredulidade, já que podem ser 

falsos ou verdadeiros. O órgão judicial irá confrontá-los, para, por meio das provas 

produzidas, aferir sua veracidade. Logo, a decisão judicial irá demonstrar as razões 

pelas quais as narrativas foram aceitas como verdadeiras ou não. 

A adequada compreensão da valoração da prova na tutela inibitória envolve 

a identificação do modo como a ameaça e a probabilidade do ilícito irão se ligar. Para 

tanto, o papel dos critérios de inferência foi apontado como base lógica para relacionar 

os dois elementos que permitem a atuação da tutela inibitória. No caso, apontou-se 

as regras de experiência como elemento que tem o papel de servir de critério de 

inferência para relação lógica entre a prova da ameaça e a constatação da 

probabilidade da ilicitude. 

Como as regras de experiência têm papel de destaque no raciocínio 

probatório desempenhado na tutela inibitória, faz-se necessário que estejam 

identificadas e fundamentadas na decisão judicial. A eficácia probatória que, por 

intermédio delas, o órgão judicial chega para verificar (ou não) a probabilidade da 

conduta ilícita deve ser passível de controle pelas partes.  

Dessa maneira, a identificação lógica do caminho que o órgão judicial 

percorreu para concluir sobre a probabilidade da conduta ilícita é imprescindível para 

que a garantia do contraditório e da motivação das decisões judiciais sejam 

respaldados. Inclusive, tratando-se de juízo de probabilidade, cuja permissão decorre 

do texto constitucional (artigo 5º, inciso XXXV), é concebido aferir graus de 
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probabilidade para a tutela preventiva da ordem jurídica. Referida gradação de 

probabilidade deverá ser fixada de acordo com as características do direito material 

envolvido na causa, devendo, ainda, ser justificada segundo parâmetros lógicos na 

própria decisão judicial. 

A ideia de graus de probabilidade foi exemplificada quando se tratou da prova 

na tutela inibitória antecipada, que, diante da necessidade da distribuição isonômica 

do ônus do tempo no processo, permiti a antecipação dos efeitos da tutela inibitória 

final com base em um grau de exigência probatória menor para a demonstração da 

probabilidade do ilícito. 

Concebe-se a utilidade da tutela inibitória para a proteção da ordem jurídica. 

Ocorre que a necessária proteção a qual se destina não pode servir para deixar de 

observar outras garantias, igualmente importantes. Compreender o fenômeno 

probatório na tutela inibitória serve para que o seu desenvolvimento seja alcançado 

com eficiência e com respeito ao contraditório e a necessária e adequada 

fundamentação das decisões judiciais.  
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