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ESTRANGEIRO. 

 

 princípio dispositivo destina às partes a iniciativa 

probatória, ao passo que o princípio inquisitório 

estabelece o poder-dever do juiz de determinar ex 

officio a produção de todas as provas imprescindí-

veis ao esclarecimento dos fatos relevantes para a 

decisão da causa1. 

O Direito Romano não atribuía o poder de iniciativa pro-

batória ao juiz, destinando a atividade investigatória, tão so-

mente, às partes. Os direitos medievais dos povos que seguiam 

as tradições romano-germânicas adotaram o mesmo princípio. O 

Código da Prússia (Allgemeines Landrecht für die Preußischen 

Staaten) conferiu ao juiz o poder de produzir provas de ofício, 

de 1794 a 18462.No século XIX, os Códigos de Processo Civil 

 
1 GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. v. 2. 3. ed. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2015, p. 119.  
2 MILLAR, Robert Wyness. The formative principles of civil procedure. Chicago, 
Illnois Law Review, v. 18, n. 1, p. 15-16, maio 1923: “The principle of party-presen-
tation (effectuating, as it does, the principle of dispositive election) has, in civil pro-
cedure, enjoyed almost uninterrupted dominance from the beginning. It characterized 
the Roman system in all its three stages, and, to the fullest extent, the primitive Ger-
manic procedure, in which the court exercised the minimum of judicial function. It 
entered into the various systems arising from the fusion of Germanic and Roman ele-
ments, and, subject to more or less qualification, is paramount in all civil judicatures 

of the present day.70 The only example of a civil procedure wherein the opposite prin-
ciple, that of judicial investigation, has been preponderant occurs in the Prussian 
legislation of the late 1700s, begun under Frederick the Great. Inspired in consider-
able measure -by Frederick's obsession that the lawyers were to blame for the unsat-
isfactory condition of civil justice, the system which was evolved sought to minimize 
their influence by enlarging the functions of the court. Having its germ in a provi-
sional code adopted in 1747 for Pomerania, which, as it is said, ‘anciently was called 
‘terra litigiosa’,’ the new scheme was made general law in 1781 and, finally, after the 

accession of Frederick William II, given perfected form by the General Judicial Or-
dinance ('AligemeineGerichtsordnung') of 1793-5. In this system, the pleadings of the 
parties were formulated, under the supervision of the court, by subordinate judicial 
officials known as "court commissioners" ('Justiz-Kommissare') who also appeared 
for the parties at the taking of proof. Representation by advocate was confined to the 
argument (in writing) of the questions of law upon which the case turned. Thus the 
assembling of the cause-material was under the control of the court. The change in 

O 
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do Cantão de Genebra (1819) e da Áustria (1895) atribuíram tal 

poder ao juiz3. Tratavam-se, contudo, de casos excepcionais, já 

que, na maioria dos países, o princípio dispositivo preponderava 

no processo civil, enquanto o processo penal adotava o princípio 

inquisitório. Como o primeiro se destinava, principalmente, à 

defesa de direitos patrimoniais privados disponíveis, buscava 

uma verdade meramente formal que resultava unicamente das 

provas propostas pelas partes4. Ora, se as partes poderiam dispor 

do próprio direito material para o qual buscavam tutela, por meio 

do processo, poderiam dispor, também, dos meios de prova des-

tinados à demonstração dos fatos geradores desse direito e dos 

indícios desses fatos. Já o processo penal investigava a verdade 

real, pois tratava sempre de direitos indisponíveis: o direito de 

liberdade do réu e o jus puniendi estatal. Assim, prevaleceu, ao 

longo do século XIX, uma visão privatista, liberal e individua-

lista do processo civil, que subtraía do juiz o poder de iniciativa 

probatória e reservava às partes a função de propor as provas. O 

"processo era concebido como meio pelo qual se asseguravam 

direitos subjetivos das pessoas, não sendo escopo da atividade 

jurisdicional a defesa do direito objetivo e do interesse público". 

 
fundamental principle is pointedly expressed in the Ordinance. While the parties are 
required to present the facts according to the best of their knowledge, it is the right 
and duty of the judge to be assured of the actual facts of the case and to make personal 

investigation to that end. One whose allegation is denied by his adversary is to ac-
quaint the court with the means whereby the truth of the disputed point may be dis-
cerned; the judge, however, is not bound by these means, "but has the right and duty 
to employ, in the search for the truth, other means appearing from their statements or 
the connexity of their proceedings, even without the express request of the parties. 
This system remained intact only for forty years, when it began to succumb under 
adverse criticism. It was supplanted by legislation of 1833 and 1846, re-introducing 
in effect the principle of party-presentation”. Quanto ao ano em que o Código Prussi-

ano entrou em vigor, cf. RICKEN, Guilherme. O Código Prussiano. In: Investidura 
Portal Jurídico. Disponível em: <http://investidura.com.br/biblioteca-juridica/arti-
gos/historia-do-direito/448-ocodigopruss>. Acesso em: 24 jan. 2019.  
3 THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. 58 ed. Rio de 
janeiro: Forense, 2017, p. 891-892, e-book VitalSource Bookshelf.  
4 GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. v. 2. 3. ed. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2015, p. 119. 
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Havia o temor de que a produção de prova de ofício pudesse 

comprometer a imparcialidade do magistrado5. Muitos doutrina-

dores mantiveram tal preocupação ao longo do século XX6 e 

muitos ainda a tem em pleno século XXI. Argumenta-se que, ao 

determinar a produção de prova de ofício, o juiz acabaria por 

favorecer a parte que viesse a ser beneficiada pela prova7 e que 

acabaria por acreditar na existência do direito cujos fatos cons-

titutivos investiga8. Entretanto, o juiz não favorece qualquer das 

partes quando produz uma prova de ofício, já que não tem como 

saber, de antemão, qual será o resultado da prova. Esta tanto po-

derá ser favorável ao autor quanto ao réu. Da mesma forma, ao 

investigar a existência dos supostos fatos constitutivos do ale-

gado direito do autor, o magistrado pode chegar à conclusão que 

estes não existiram9. 

Ao longo do século XX, a maioria dos países da Civil 

Law estenderam ao processo civil o princípio inquisitório, pro-

movendo reformas legislativas que atribuíram a iniciativa pro-

batória ao juiz em maior ou menor extensão10.Assim, passaram 

a adotar o denominado modelo inquisitorial, que se organiza 

“como uma pesquisa oficial, sendo o órgão jurisdicional o 

grande protagonista do processo”11. 

Influenciado pelo ideário liberal-individualista de sua 
 

5 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 6. ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 78. 
6 LIEBMAN, Enrico Tulio. Manual de Direito Processual Civil. v. 2. Tocantins: In-
telectus, 2003, p. 92. 
7 MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil. v. 2. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1980, p. 248.  
8 ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. Curso de Direito Processual Civil. v. 2. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1972, p. 230. 
9 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 6. ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 116.MOREIRA, José Carlos Barbosa. O neo-
privatismo no processo civil. In: Temas de Direito Processual: nona série. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 95-96. 
10 GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. v. 2. 3. ed. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2015, p. 119. 
11 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 2: teoria geral da prova 
e parte geral do direito probatório. 10. ed. São Paulo: Juspodivm, 2015, p. 82. 
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época, o CPC francês de 1806 não concedeu amplo poder de ini-

ciativa probatória ao juiz, prevendo tal poder apenas para hipó-

teses excepcionais12. Os arts. 10 e 143, do CPC francês de 1975, 

atualmente em vigor, estabelecem que o juiz tem o poder de or-

denar de ofício todas as medidas de instrução legalmente admis-

síveis13. 

O CPC italiano de 1940, por exemplo, determina, em seu 

art. 115, §1º, que o juiz deve fundamentar a sua decisão nas pro-

vas propostas pelas partes ou pelo Ministério Público, salvo os 

casos previstos pela lei14.Grande parcela da doutrina defende 

que o poder do juiz de produzir provas de ofício não é, na reali-

dade, excepcional, já que muitos dispositivos legais o preveem 

para casos específicos15. Entretanto, alguns sustentam que os po-

deres de iniciativa probatória do juiz são excepcionais e limita-

dos16. 

 
12 Nesse sentido, SANTOS, Moacyr Amaral. Prova Judiciária no Cível e Comercial. 
v. 1. São Paulo: Saraiva, 1983, p. 108-109. O art. 254, do CPC francês de 1806, previa 

uma dessas exceções. FRANÇA. Code de procédure civile.Edition de l'imprimerie 
ordinaire du Corps législatif. Paris: Dépot des Lois, a Paris, 1806, p. 50. Disponível 
em: <www.gallica.bnf.fr >. Acesso em: 14 fev. 2019. 
13 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 6. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 88.TARUFFO, Michele. Poderes pro-
batorios de las partes e del juez en Europa. DOXA, Cuadernos de Filosofía del De-
recho, Madri: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A., n. 29, p. 255, 2007. 
Disponível em: <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcf48d7>. 

Acesso em: 09 fev. 2019.CADIET, Loïc (Coord). Code de procédure civil annoté sous 
la direction de Loïc Cadiet. Édition 2018. Paris: LexisNexis, 2018, p. 23 e 192.  
14 O art. 115, §1º, do CPC italiano de 1940, dispunha, em sua redação original: "Art. 
115. (Disponibilità delle prove) Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre 
a fondamento dela decisionele prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero. 
[...]". O art. 45, §14, da Lei 69, de junho de 2009, operou a única modificação do 
dispositivo até os dias atuais, acrescentando a parte final "[...] nonché i fatti non spe-
cificatamente contestati dalla parte costituita", sem, contudo alterar a norma original 

acerca da iniciativa probatória do juiz. ITÁLIA. Codice de ProceduraCivile. Dispo-
nível em: <https://www.altalex.com>. Acesso em: 30 jan. 2019. 
15 Os seguintes artigos do CPC italiano conferem poder de iniciativa probatória ao 
magistrado: 116, 117, 118, 240, 245, 253, 254 e 257.  
16 TARUFFO, Michele. Poderes probatorios de las partes e del juez en Europa. 
DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, Madri: Marcial Pons Ediciones Jurídicas 
y Sociales, S. A., n. 29, p. 257, 2007. Disponível em: 



_1712________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

O princípio dispositivo exerce forte e tradicional influên-

cia sobre o Direito Processual Civil Espanhol. Predomina na 

doutrina espanhola o entendimento de que a Ley de Enjuicia-

mento Civil (LEC), de 07 de janeiro de 2000, não atribuiu ao juiz 

civil espanhol o poder de produzir provas de ofício, tendo em 

vista o que dispõe o seu art. 42917. De acordo com os §§ 3º e 4º 

do item 1 deste artigo, quando o tribunal considerar que as pro-

vas propostas pelas partes possam ser insuficientes para o escla-

recimento dos fatos controvertidos, advertirá as partes, indi-

cando o fato ou fatos que, em sua opinião, poderiam ser afetados 

pela insuficiência da prova. Ao efetuar esta manifestação, o tri-

bunal, limitando-se aos elementos probatórios cuja existência re-

sulta dos autos, pode também indicar a prova ou provas cuja prá-

tica considere conveniente. Neste caso, as partes podem comple-

tar ou modificar as suas propostas de provas, tendo em conside-

ração a declaração feita pelo tribunal18. Contudo, caso as partes 

quedem-se inertes, o órgão jurisdicional não pode produzir a 

 
<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcf48d7>. Acesso em: 09 fev. 
2019: "Frente al principio de disponibilidad de las pruebas previsto en el art. 115, y 
del reconocimiento del principio dispositivo por parte de normas como los arts. 99, 
101 y 112, la atribución de algunos poderes de instrucción al juez fue modesta, limi-
tada y ciertamente no llegó al extremo de hacer del juez el dominus absoluto y auto-
ritario de la determinación de los hechos, como ha demostrado claramente la expe-
riencia práctica de las décadas siguientes. En cuanto a las reformas más recientes, 

como la del año 1998 que introdujo el art. 281 ter, no se puede decir que hayan trans-
formado el sistema procesal, vulnerando los derechos de las partes y dejándolos a 
merced de un juez inquisidor".Quanto aos doutrinadores italianos que integram uma 
e outra corrente cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do 
juiz. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 86-87. 
17 A observação é de Joan Picò i Junoy que, contudo, ressalva seu entendimento em 
sentido diverso, baseado na efetividade da tutela jurisdicional e no acesso à justiça. 
De acordo com este processualista, "In definitiva, in virtù dele citate previsioni costi-

tucionali, deve darsi una lettura dela nuova LEC, che conceda ai giudici a ai magis-
trati i mecanismi adeguati per poter concedere una più giusta tutela dei diritti e de-
gliinteressi in conflitto".JUNOY, Joan Picó i. I principi del nuovo processo civile 
spagnolo. Rivista di Diritto Processuale, Bolonha: CEDAM, v. 58, fascículo 1, p. 76, 
jan./mar. 2003. 
18 ESPANHA.Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Disponível em: 
<https://www.boe.es>. Acesso em: 10 fev. 2019. 
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referida prova de ofício. Importa salientar que a LEC de 2000 

suprimiu as "diligencias para mejor proveer", anteriormente 

previstas pelo art. 48, da LEC de 185519 e pelo art. 340, da LEC 

de 188120, que permitiam ao juiz produzir algumas provas de 

ofício21. 

A formulação original do Zivilprozessordnung (ZPO) 

alemão do ano de 1877 atribuía unicamente às partes a iniciativa 

probatória. No decorrer do século XX, este código sofreu suces-

sivas reformas realizadas para confiar ao juiz a tarefa de condu-

zir o processo de forma eficiente, atribuindo a este os poderes 

necessários para esse efeito, dentre os quais o de produzir prova 

de ofício. Contudo, não foram influenciadas pela ideologia na-

cional-socialista. Embora o nazismo tenha atribuído ao juiz um 

papel central na ideologia do Estado, isso não afetou os poderes 

de instrução do juiz. A reforma do ano 1933, que reforçou os 

poderes judiciais de esclarecimento e direção do processo foi 

consequência de trabalhos preparatórios amadurecidos ainda na 

vigência da Constituição de Weimar, antes da ascensão dos na-

zistas ao poder. Por outro lado, sua orientação permaneceu inal-

terada na República Federal da Alemanha, o que torna evidente 

a sua compatibilidade com o regime democrático que foi implan-

tado neste país após o término da Segunda Guerra Mundial. Não 
 

19 ESPANHA. Ley de Enjuiciamiento Civil. Edicion oficial. Madrid: Imprenta del Mi-

nisterio de Gracia y Justicia, 1855. Disponível em: 
<http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/leyDeEnjuiciamientoCivil1855.pdf>. Acesso em: 
13 fev. 2019: "Articulo 48. Los Jueces y Tribunales podrán para mejor proveer: 1.º 
Decretar que se traiga á la vista cualquier documento que crean conveniente para 
esclarecer el derecho de los litigantes. 2.ºExijir confesión judicial á cualquiera de los 
litigantes, sobre hechos que estimen de influencia en la cuestión y no resulten proba-
dos. 3.° Decretar la práctica de cualquier reconocimiento ó avalúo que reputen ne-
cesarios. 4.ºTraer á la vista cualesquiera autos que tengan relación con el pleito." 
20 O art. 340, da LEC de 1881, manteve basicamente a redação do art. 48, da LEC de 
1855, acrescentando apenas à parte final do item 3º a expressão "ó que se amplíen los 
que ya se hubiesen hecho". ESPANHA. Ley de Enjuiciamiento Civil. Gaceta de Ma-
drid, n. 58, 7 Febrero de 1881, p. 554. Disponível em: <https://boe.es/da-
tos/pdfs/BOE/1881/036/R00326-00518.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2019. 
21 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 6. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 83-84. 
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se pode dizer, portanto, que o nazismo determinou o trânsito de 

uma concepção "passiva" (ou seja, "liberal") para uma "ativa" 

(e, portanto, "autoritária") do papel do juiz, uma vez que esta 

transformação tinha ocorrido em grande medida com as refor-

mas do período liberal anterior à instauração do regime nazista. 

Mais especificamente, também não é possível afirmar que o na-

zismo ampliou os poderes de instrução do juiz. Os poderes de 

instrução do juiz alemão foram significativamente ampliados, no 

ano 2001,em regime democrático, com a introdução - no §142 

do Zivilprozessordnung - da faculdade de ordenar às partes e ao 

terceiro a exibição de documentos a que uma das partes fez re-

ferência e - no §144 - da faculdade de ordenar a inspeção de coi-

sas. Por conseguinte, o juiz alemão conta com um poder de ini-

ciativa probatória quase geral. É certamente um juiz muito ativo, 

tanto na direção do processo quanto na gestão da fase de instru-

ção. Tem uma gama bastante ampla de poderes de instrução: 

pode determinar, de ofício, todos os meios de prova, com a única 

exceção da prova testemunhal. Por outro lado, caso as partes te-

nham deixado de propor uma prova testemunhal que o juiz con-

sidere relevante, este pode perguntar-lhes se consideraram essa 

possibilidade e por que não o fizeram. Isto pode induzir as partes 

a propor a prova testemunhal que deixaram de indicar22. 

Os países anglo-saxônicos (Common Law) adotam, 

desde suas origens, o chamado modelo adversarial, informado 

preponderantemente pelo princípio dispositivo. Nesse, as partes 

protagonizam o processo que se desenvolve como um duelo en-

tre elas. Paralelamente, o juiz desempenha o papel de um árbitro 

que deve simplesmente zelar pelo cumprimento das regras do 

jogo. Consequentemente, o magistrado é passivo em matéria 

 
22 TARUFFO, Michele. Poderes probatorios de las partes y del juez en europa. 
DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, Madri: Marcial Pons Ediciones Jurídicas 
y Sociales, S. A., n. 29, p. 247-248, 2007. Disponível em: <http://www.cervantesvir-
tual.com/nd/ark:/59851/bmcf48d7>. Acesso em: 09 fev. 2019. MOREIRA, José Car-
los Barbosa. O neoprivatismo no processo civil. In: Temas de Direito Processual: 
nona série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 89. 
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probatória, cabendo somente às partes a proposição das pro-

vas23.Este sistema processual vem sendo mantido até os dias atu-

ais. Embora as Civil Procedure Rules (CPR), que entraram em 

vigor na Inglaterra e no País de Gales em 1999, tenham ampliado 

o poder do juiz de controlar a produção da prova24, não atribuí-

ram a este o poder-dever de produzir prova de ofício. Já nos Es-

tados Unidos da América, as partes continuam a produzir as pro-

vas de forma quase exclusiva, por meio de seus advogados, no 

curso do procedimento da discovery25. 

Havia, tanto nas Ordenações Afonsinas26, quanto nas 

Manuelinas27 e nas Filipinas28, regra no sentido de que o juiz 

devia julgar “segundo o que achar provado de uma e de outra 

parte, ainda que a consciência lhe dite outra coisa, e ele saiba a 

verdade ser em contrário do que no feito for provado”. Assim, a 

produção das provas dependia principalmente das partes, sendo 

a iniciativa probatória oficial simplesmente complementar. O 

juiz somente podia diligenciar para esclarecer os pontos obscu-

ros29. 

Influenciado pela orientação publicista das legislações 
 

23 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 2: teoria geral da prova 
e parte geral do direito probatório. 10. ed. São Paulo: Juspodivm, 2015, p. 82-84. 
24 Assim, por exemplo, a regra 32.1 das CPR dispõe: “Power of court to control evi-
dence 32.1 (1) The court may control the evidence by giving directions as to – (a) the 
issues on which it requires evidence; (b) the nature of the evidence which it requires 

to decide those issues; and (c) the way in which the evidence is to be placed before 
the court. (2) The court may use its power under this rule to exclude evidence that 
would otherwise be admissible. (3) The court may limit cross-examination”. INGLA-
TERRA. Civil Procedure Rules. Disponível em: <https://www.jus-
tice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part32#32.1>. Acesso em: 27 jan. 2019.  
25 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 6. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 89-90.  
26 PORTUGAL. Ordenações Afonsinas. Livro 3, Título 69. Disponível em: 

<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/l3p255.htm>. Acesso em: 23 jan. 2019. 
27 PORTUGAL. Ordenações Manuelinas. Livro 3, Título 50. Disponível em: 
<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l3p187.htm>. Acesso em: 23 jan. 2019. 
28 PORTUGAL. Ordenações Filipinas. Livro 3, Título 66. Disponível em: 
<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l3p667.htm>. Acesso em: 23 jan. 2019. 
29 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 6. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 77. 
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Austríaca, Húngara e Alemã e de doutrinadores italianos e ale-

mães, Eduardo Espinola, ao redigir o Código do Processo do Es-

tado da Bahia, conferiu ao juiz o poder de suprir a deficiência 

probatória das partes. Assim, o art. 126 desse Código conferia, 

“em regra, a cada uma das partes”, o ônus de “fornecer os ele-

mentos de prova das alegações que fizer”. O jurista explicava o 

preceito nos seguintes termos: “O princípio geral há de ser este: 

a parte deve oferecer espontaneamente a prova dos fatos que ale-

gar, e isso no seu próprio interesse, mas excepcionalmente pode 

acontecer que o não faça, por não lhe convir ou por depender da 

outra parte ou de terceiro”. Assim, caso a parte a qual cabia o 

ônus da prova não quisesse, não soubesse ou não pudesse se de-

sincumbir desse, caberia ao magistrado produzir, de ofício, as 

provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, exercendo o po-

der que lhe conferia o art. 127, do CPC baiano: “O juiz pode 

ordenar ex officio as diligências que julgar necessárias para apu-

rar a verdade dos fatos alegados, depois de realizadas as reque-

ridas pelas partes”30. 

 
30 Eduardo Espinola criticava o princípio dispositivo e justificava a atribuição do po-
der de iniciativa probatória ao juiz no CPC baiano, nos seguintes termos: “É quando 
começa o juiz a desempenhar o seu papel de restaurador da ordem jurídica. Pode o 
indivíduo que sofreu algum prejuízo ou invasão em sua ‘colônia de direitos’, dirigir-
se á auctoridade competente, para restabelecimento de sua integridade patrimonial, ou 
conformar-se com os damnos sofridos. Mas somente até ahi vae a sua faculdade de 

escolha. Invocada a auctoridade do juiz, compete ao queixoso fornecer os subsídios 
necessários para a juridica solução da controvérsia. Não é o queixoso que escolhe os 
meios de prova e guia o juiz cegamente pelo caminho que melhor lhe aprouver. Não 
há dúvida que elle offerece as provas que lhe aproveitam; mas o juiz, que não é na 
processualística moderna um simples autômato, dirige todo o processo inteligente-
mente, como um homem que vive no meio social em que a questão se agita, exige, 
não somente do queixoso, como também do queixado e até de terceiros, os elementos 
probatórios que, de acordo com a discussão e com as provas já fornecidas, lhe pareçam 

necessários à decisão da causa. Os clássicos princípios – o juiz deve julgar pelo ale-
gado e provado - e - compete provar àquele que alega - já foram banidos da recente 
doutrina e inteiramente desprezados pelos Códigos mais modernos. O Projecto 
prôcura, de accordo com os Codigos húngaro, austríaco e allemão, elevar a dignidade 
do juiz, confiando-lhe um papel muito mais importante que o de fiel da balança, a se 
mover cegamente de conformidade com o peso que cada um dos litigantes ponha so-
bre as conchas. Com o despacho da petição começa a funcção consciente, 
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Manuel Aureliano de Gusmão, professor catedrático da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também in-

fluenciado pelo viés publicista das legislações Austríaca, Hún-

gara e Alemã e de doutrinadores italianos e alemães, defendia, 

já em 1922, “a possibilidade de o juiz ordenar - de ofício - qual-

quer diligência que lhe parecesse necessária à apuração dos fatos 

debatidos no processo”31. 

A doutrina publicista foi adotada pelo então Ministro da 

Justiça Francisco Campos que conferiu amplo poder de inicia-

tiva probatória ao juiz ao redigir o art. 117, CPC/193932. 
 

racionalmente nobre do juiz, que deve ser sempre observador perspicaz e intransi-

gente. Não comprehendo porque, banido da processualistica penal, se haja de manter 
na processualistica civil o puro systema accusatorio”. ESPINOLA, Eduardo. Código 
do Processo do Estado da Bahia annotado por Eduardo Espinola. v. 1. Bahia: Typ. 
Bahiana, 1916, nota 99, p. 412-413. SANTOS, Moacyr Amaral. Prova Judiciária no 
Cível e Comercial. v. 1. São Paulo: Saraiva, 1983, p. 110-111. 
31 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 6. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 79. SANTOS, Moacyr Amaral. Prova 
Judiciária no Cível e Comercial. v. 1. São Paulo: Saraiva, 1983, p. 110-111. GUS-

MÃO, Manuel Aureliano de. Processo civil e commercial: explanação de um pro-
grama. v. 2: Prova. 2. ed. São Paulo: Saraiva & Comp. Editores, 1935, p. 102-103: 
“Sob o regimen das novas idéas já triunphantes na Processualística contemporanea, 
confere-se ao juiz a faculdade de subsidiariamente cooperar na disquisição e colligi-
mento das provas, sendo-lhe permittido ordenar ou proceder ex-officio a quaesquer 
diligencias que lhe pareçam necessárias a bem da apuração da verdade dos factos con-
tendidos em juízo; porque, si é certo serem as partes litigantes as mais directa e ime-
diatamente interessadas nessa apuração, não é menos certo ser do máximo interesse 

para a communhão social que a tutela dos direitos individuaes a todos seja plenamente 
assegurada e conseguintemente que a justiça, nas decisões das controvérsias sobre as 
múltiplas e variadas relações de direito privado, se realize, quanto possível, do modo 
o mais perfeito e integral; o que a experiência tem demonstrado muitas vezes falhar, 
no vetusto systema da produção das provas por iniciativa única e exclusiva das partes. 
O juiz, órgão actuante do direito, não póde ser uma pura machina, uma figura inerte e 
sem iniciativa própria, na marcha e andamento dos processos, só agindo por provoca-
ção, requerimento ou insistência das partes. Nos países em que vigoram as mais aper-

feiçoadas leis processuaes, como na Allemanha, na Austria e na Hungria, o juiz passou 
a ter papel preponderante no processo, não mais sendo um órgão estático, inactivo e 
anodino, que só se movia ao apelo e arbítrio dos litigantes; e é essa a orientação hoje 
propugnada pelos mais autorizados processualistas”. 
32 O art. 117, CPC/1939, dispunha que “A requerimento ou ex-officio, o juiz poderá, 
em despacho motivado ordenar as diligências necessárias à instrução do processo e 
indeferir as inúteis em relação a seu objeto, ou requeridas com propósitos 
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Comentando o referido dispositivo, Moacyr Amaral Santos con-

siderava que o poder de produzir provas de ofício conferido ao 

magistrado era meramente supletivo da iniciativa probatória das 

partes, mas, ainda assim, autoritário33. Já Barbosa Moreira não 
 

manifestamente protelatórios". BRASIL. Decreto-Lei nº 1.608, de 18 de setembro de 
1939. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1608.htm>. Acesso em: 28 jan. 2019. O Min. Fran-
cisco Campos justificou a atribuição ao juiz do poder de produzir provas de ofício nos 
seguintes termos, na Exposição de Motivos do CPC/1939: “A direção do processo 
deve caber ao juiz; a este não compete apenas o papel de zelar pela observância formal 
das regras processuais por parte dos litigantes, mas o de intervir no processo de ma-
neira, que este atinja, pelos meios adequados, o objetivo de investigação dos fatos e 
descoberta da verdade. Daí a largueza com que lhe são conferidos poderes, que o pro-

cesso antigo, cingido pelo rigor de princípios privatísticos, hesitava em lhe reconhe-
cer. Quer na direção do processo, quer na formação do material submetido a julga-
mento, a regra que prevalece, embora temperada e compensada como manda a pru-
dência, é a de que o juiz ordenará quanto for necessário ao conhecimento da verdade. 
Prevaleceu-se o Código, nesse ponto, dos benefícios que trouxe ao moderno direito 
processual a chamada concepção publicística do processo. Foi o mérito dessa dou-
trina, a propósito da qual deve ser lembrado o nome de Giuseppe Chiovenda, o ter 
destacado com nitidez a finalidade do processo, que é a atuação da vontade da lei num 

caso determinado. Tal concepção nos dá, a um tempo, não só o caráter público do 
direito processual, como a verdadeira perspectiva sob que devemos considerar a cena 
judiciária em que avulta a figura do julgador. O juiz é o Estado administrando a jus-
tiça; não é um registro passivo e mecânico de fatos, em relação aos quais não o anima 
nenhum interesse de natureza vital. Não lhe pode ser indiferente o interesse da justiça. 
Este é o interesse da comunidade, do povo, do Estado, e é no juiz que um tal interesse 
se representa e personifica”.  
33 SANTOS, Moacyr Amaral. Prova Judiciária no Cível e Comercial. v. 1. São Paulo: 

Saraiva, 1983, p.114-116, 122: “Concomitantemente com os movimentos políticos 
por que passaram vários países, modificou-se o seu sistema ou, ao menos, a sua dou-
trina processual. À implantação do Estado autoritário, em 1937, como era fatal, se-
guiu-se o reforçamento do poder do juiz, como órgão do Estado – e eis o juiz autori-
tário. O princípio dispositivo, tradicional no processo, é substituído pelo princípio in-
quisitório, refletindo, assim, na justiça, as opiniões ou mutações políticas e espirituais 
dos governantes da época. [...] O legislador brasileiro, para se tornar coerente com as 
diretrizes políticas traçadas pela Carta de 1937, precisando a elas adaptar o processo, 

procurou acomodá-lo ao sistema do juiz autoritário, vigente na Hungria, na Áustria, 
aprovado pelos juristas alemães e pelos discípulos de Chiovenda, na Itália. Razões de 
ordem política impunham essa conseqüência. [...] o Código de 1939 admitia expres-
samente tomasse o juiz iniciativa no tocante à escolha das provas. Mas não há dúvida 
de que, apesar do que se disse sobre o autoritarismo judicial apregoado pelo estatuto 
processual, a atribuição concedida ao juiz, no art. 117, continuava sendo, como dantes, 
meramente supletiva da iniciativa dos litigantes. Ainda eram as partes que indicavam 
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via qualquer traço de autoritarismo no CPC/1939, não obstante 

a elaboração deste código tenha-se dado durante o Estado 

Novo34. 

O CPC/1973 também conferiu ao juiz amplo poder de 

iniciativa probatória, em seu art. 130. 

Ao longo das décadas de 1990 e 2000, Franco Cipriani e 

Juan Montero Aroca, publicaram uma série de trabalhos nos 

quais afirmavam que a atribuição do poder de iniciativa proba-

tória ao juiz no processo civil era típica de legislações antidemo-

cráticas elaboradas por governos autoritários, que ignoram as 

garantias dos jurisdicionados35. Entretanto, autorizada doutrina 

 
as provas, o autor – na petição inicial (art. 158, V), e o réu – na contestação (art. 180, 
c/c o art. 158, V)”. 
34 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O neoprivatismo no processo civil. In: Temas de 
Direito Processual: nona série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 89. 
35 De acordo com José Carlos Barbosa Moreira, esses trabalhos são os seguintes: CI-
PRIANI, Franco. Nelcentenario dei Regolamentodi Klein (Il processo civiletralibertà 
e autorità). In: Ideologie e modelli dei processo civile. Nápoles: Edizioni Scientifiche 

Italiane, 1997, p. 27 e s.; CIPRIANI, Franco. Il processo civile italiano tra efficienza 
e garanzie. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Milão: Giuffrè, v. 56n. 4, 
p. 1243-1261, dez. 2002; CIPRIANI, Franco. Il processo civile tra vecchieideologie 
e nuovi slogan. Rivista di diritto processuale, Padova: CEDAM, v. 58, Fascículo: 2, 
p. 453-466, 2003; AROCA, Juan Montero. La Ley de Enjuiciamiento Civil espanola 
y la oralidad, conferência pronunciada nas XVII Jornadas Ibero-americanas de Di-
reito Processual, no vol. de relatorios y ponencias, San José, 2000, t. II, págs. 285 e 
segs.; AROCA, Juan Montero. I principi politici dei nuovo processo civile spagnolo, 

trad. ital. de Vittorio Bratelli e Nicoletta Magrino, Nápoles: Edizioni Scientifiche Ita-
liane, 2002; AROCA, Juan Montero. El proceso civil llamado “social” como instru-
mento de “justicia” autoritaria. In: AROCA, Juan Montero. (Coord.). Proceso civil 
e ideología: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2006, p. 141 e 161-162: "[...]todos los códigos o leyes de reforma dictados 
en el siglo XX en los que se han aumentado fuertemente los poderes del juez han sido 
dictados - y no será por casualidad - por regímenes políticos autoritarios cuando no 
totalitarios, regímenes en los que se ha limitado fuertemente o incluso suprimido la 

independencia judicial. [...] la ampliación de las facultades del juez, especialmente 
en materia de iniciativa probatoria, sólo tiene sentido si se parte de la idea implícita 
de que el abogado de la parte puede ser o negligente o ignorante. Si la ley partiera 
del presupuesto de que “las partes son los mejores jueces de su propia defensa”, 
como decía Chiovenda, con la consecuencia de que quien mejor defiende los intereses 
de esa parte es su abogado, perdería todo sentido lógico y práctico el atribuir poderes 
materiales al juez y entre ellos los de iniciativa probatoria. El sentido de la norma 
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demonstra que regimes autoritários não necessariamente produ-

zem leis processuais autoritárias e que a atribuição do poder de 

iniciativa probatória ao juiz é perfeitamente compatível com a 

democracia36. 

 

2. O PODER DE INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUIZ NO 

CPC/2015. 

 

A doutrina brasileira é hoje praticamente unânime em 

não aceitar a total ausência de iniciativa probatória do magis-

trado em quaisquer situações. Trata tal concepção como um ra-

dicalismo privatista incompatível com o modelo constitucional 

do processo civil37, com a necessidade de resguardar a dignidade 

humana dos titulares de direitos indisponíveis e com o dever do 

juiz de assegurar a igualdade substancial entre as partes (art. 139, 

I, CPC), quando este perceber que uma delas “se encontra em 

posição de dificuldade no acesso à prova, ou em situação de in-

ferioridade na busca das provas ou no exercício da sua defesa". 

Assim, as desigualdades culturais e econômicas entre as partes 

devem ser compensadas pela iniciativa probatória do juiz para 

que o processo não produza “resultados distorcidos em razão de 

insuficiências probatórias resultantes das desídias daquele que 

não se defendeu melhor porque não pôde”. Da mesma forma, 

considera superados os conceitos de "verdade formal" e "ver-

dade real", já que a verdade é única e não comporta adjetivos. 
 

sólo puede responder a esa desconfianza frente al abogado, desconfianza que no 
puede negar su base autoritaria". 
36 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O neoprivatismo no processo civil. In: Temas de 
Direito Processual: nona série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 87-97. TARUFFO, Mi-
chele. Poderes probatorios de las partes e del juez en Europa. DOXA, Cuadernos de 

Filosofía del Derecho, Madri: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A., n. 
29, p. 249-271, 2007. Disponível em: <http://www.cervantesvir-
tual.com/nd/ark:/59851/bmcf48d7>. Acesso em: 09 fev. 2019. 
37 BUENO, Cássio Scarpinella. O “modelo constitucional do direito processual ci-
vil”: um paradigma necessário de estudo do direito processual civil e algumas de suas 
aplicações. Disponível em: <http://www.scarpinellabueno.com/images/textos-
pdf/016.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2019.  
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Assim, não aceita decisões judiciais fundadas em presunções re-

lativas em detrimento da parte mais fraca ou de direitos indispo-

níveis, quando o juiz puder compensar a desigualdade existente 

entre as partes ou impedir prejuízo a direito indisponível exer-

cendo o seu poder-dever de iniciativa probatória38.  

Embora a certeza absoluta possa ser um objetivo impos-

sível de ser alcançado, o juiz deve se empenhar na formação de 

um acervo probatório que permita a maior probabilidade possí-

vel de acerto quanto à reconstituição dos fatos relevantes para a 

decisão da causa39. 

À semelhança do art. 117, CPC/1939 e do art. 130, 

CPC/197340, o art. 370, caput, CPC/201541, confere ao juiz o po-

der-dever de determinar de ofício "as provas necessárias ao jul-

gamento do mérito" sem qualquer distinção. Não obstante, parte 

da doutrina distingue as causas que versam sobre direitos mate-

riais disponíveis daquelas sobre direitos materiais indisponíveis. 

Assim, no primeiro caso, o juiz deveria produzir provas de ofício 

para suprir eventual deficiência de iniciativa probatória da parte. 

Já no segundo, deveria exercer essa iniciativa em caráter princi-

pal, conjuntamente com as partes, a fim de evitar a disposição 

 
38 GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. v. 2. 3. ed. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2015, p. 119. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Proces-
sual Civil. v. 3. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 57. 
39 GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. v. 2. 3. ed. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2015, p. 119.BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do 
juiz. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 18-19. LEITE, Gisele. 
Prova e verdade. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 13 jun. 2017. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?colunas&colunista=2532_Gi-
sele_Leite&ver=2692>. Acesso em: 28 jan. 2019. 
40 “Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias”. BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de 
Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869im-
pressao.htm>. Acesso em: 28 jan. 2019. 
41 “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 
necessárias ao julgamento do mérito”. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 
2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 28 jan. 2019. 
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do direito material. Tanto em uma como na outra hipótese, o ma-

gistrado deveria exercer seu poder-dever de iniciativa probatória 

para coibir eventual "simulação, falsidade ou fraude"42, bem 

como "para submeter ao contraditório" eventuais "fatos e provas 

relevantes cujo conhecimento tenha adquirido fora do pro-

cesso"43. Entretanto, em todos esses casos, o juiz deveria exercer 

o seu poder de iniciativa probatória com comedimento, “para 

não se tornar um juiz autoritário, tomando os devidos cuidados 

para não formular prejulgamentos e para não comprometer a sua 

imparcialidade”. Assim, o juiz somente deveria exercer seu po-

der de iniciativa probatória se sua advertência à parte sobre a 

conveniência da produção da prova tiver sido inócua. Da mesma 

forma, não deveria produzir, de ofício, todas as provas possíveis, 

mas somente aquelas suficientes para realizar o julgamento do 

mérito de acordo com os ditames do ordenamento jurídico. Além 

disso, deveria exercer o referido poder de forma mais intensa no 
 

42 Nesse sentido, Dinamarco defende que a iniciativa probatória do juiz é importante 

“quando as partes se valem do processo com o objetivo de obter resultados ilegais 
(art. 80, inc.III), como a fraude à lei ou embuste a terceiros”. DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. 3. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 
2017, p. 59. 
43 GRECO, Leonardo et al. A reforma do direito probatório no processo civil brasi-
leiro- Anteprojeto do Grupo de Pesquisa “Observatório das Reformas Processuais” da 
Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Revista Eletrônica 
de Direito Processual, Rio de Janeiro, v. 13, p. 492, jan./jun. 2014: "Art. 10. O juiz 

somente determinará de ofício a produção de provas não propostas pelas partes: I – 
para evitar dano ao direito indisponível de uma delas; II – para coibir simulação, fal-
sidade ou fraude; III – para suprir, em caráter subsidiário, a deficiência de iniciativa 
probatória da parte que não se encontre comprovadamente em condições favoráveis 
de propor ou produzir as provas de seu interesse; IV – para submeter ao contraditório 
fatos e provas relevantes cujo conhecimento tenha adquirido fora do processo. § 1°. 
Versam sobre direito indisponível as causas da Fazenda Pública: I – que envolvam a 
preservação do interesse público primário; ou II – em que não seja admissível a tran-

sação, a conciliação ou a renúncia administrativa. § 2°. O juiz somente determinará 
de ofício a produção da prova se tiver sido inócua a advertência à parte sobre a con-
veniência da sua produção. § 3°. A iniciativa probatória do juiz não se sujeita à pre-
clusão. § 4°. Nas hipóteses deste artigo, o juiz poderá determinar a qualquer tempo a 
produção de provas anteriormente inadmitidas, desde que haja motivo que a justifique. 
§ 5º. Na decisão em que determinar de ofício a produção de provas, o juiz indicará 
com precisão os fatos a que se referem". 
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processo penal do que no processo civil, já que, no primeiro, os 

dois interesses em jogo – liberdade individual e direito de punir 

do Estado – são indisponíveis, enquanto, no segundo, somente 

um dos interesses em conflito costuma ser indisponível44. 

A iniciativa probatória oficial deve ser supletiva da ini-

ciativa probatória das partes, tanto no que se refere aos direitos 

disponíveis quanto aos indisponíveis, já que o juiz não tem o 

dever de produzir provas de ofício quando as partes propuserem 

provas suficientes quanto à existência ou inexistência dos fatos 

relevantes para o julgamento do mérito. 

Ao exigir a participação do Ministério Público nos pro-

cessos sobre direitos indisponíveis, a Constituição Federal e a lei 

procuram “a fidelidade dos julgamentos ao direito objetivo e à 

realidade dos fatos”. Assim, o juiz não terá o dever de produzir 

provas de ofício quando a iniciativa probatória do Parquet for 

suficiente para suprir eventual omissão das partes nesses proces-

sos45. 

Para que o provimento jurisdicional seja justo, é essen-

cial que este corresponda, tanto quanto possível, à realidade fá-

tica. Entretanto, as partes buscam somente a vitória e, para al-

cançar esse objetivo, requerem e produzem, tão somente, as pro-

vas que são favoráveis ao seu próprio interesse. Já o Estado-juiz, 

por ser imparcial, tem como objetivo a correta atuação do direito 

material ao caso concreto, para que o ordenamento jurídico e a 

paz social sejam preservados. Por tais razões, a lei processual 

não deve deixar a iniciativa probatória, tão somente, a cargo das 

partes, mas concedê-la, também, de forma ampla, ao órgão ju-

risdicional46. 
 

44 GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. v. 2. 3. ed. Rio de Janeiro: Fo-

rense, 2015, p. 119-120. 
45 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. 3. 7. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 58. 
46 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O neoprivatismo no processo civil. In: Temas de 
Direito Processual: nona série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 87. BEDAQUE, José 
Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 6. ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2011, p. 75. 
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Se a decisão de mérito, transitada em julgado, que resulta 

de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte 

vencida pode ser rescindida (art. 966, I, CPC), a iniciativa pro-

batória do juiz é essencial para evitar a formação desse tipo de 

decisão que tantos danos pode provocar. O mesmo pode ser dito 

em relação à decisão de mérito que resulta de simulação ou co-

lusão entre as partes, a fim de fraudar a lei 

Em muitos casos, a disputa entre os sujeitos parciais do 

processo não é suficiente à elucidação dos fatos, em razão da 

existência de desequilíbrio entre eles. Já naqueles em que há 

conluio entre as partes a fim de prejudicar terceiros sequer existe 

um verdadeiro combate entre elas, mas, tão somente, uma simu-

lação de embate. 

O art. 1º, da CRFB/1988, estabelece que a República Fe-

derativa do Brasil constitui um Estado Democrático de Direito. 

Além disso, o art. 60, §4º, II, CRFB/1988, erigiu a democracia 

como cláusula pétrea. O que diferencia o Estado autoritário do 

Estado democrático é a ausência, no primeiro, e a presença, no 

segundo, da participação popular nas decisões estatais. No caso 

do processo judicial, tal participação ocorre por meio do contra-

ditório que permite às partes influir eficazmente na decisão do 

juiz. A autoridade estatal não é incompatível com a democracia, 

mas essencial para a existência desta. Uma vez tomada a decisão 

que define a regra que deve ser aplicada, seja esta abstrata, seja 

uma decisão judicial, é preciso assegurar ao Estado a necessária 

autoridade para impô-la àqueles que deixarem de cumpri-la es-

pontaneamente47. Sem autoridade estatal, seria impossível asse-

gurar o direito subjetivo daqueles que têm razão. Permitir-se-ia, 

assim, a tirania dos infratores das regras democraticamente de-

finidas. 

Se a lei e o juiz garantirem às partes o exercício do con-

traditório, não existe problema em conferir ao magistrado o 

 
47 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 6. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 81-82. 
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poder de produzir provas de ofício. O contraditório constitui a 

compensação e o tempero necessários a evitar que a autoridade 

do juiz se transforme em arbítrio48. 

O art. 370, CPC, confere ampla liberdade ao juiz para 

avaliar a necessidade da produção de determinada prova para o 

julgamento do mérito. Contudo, não confere poder discricioná-

rio ao juiz, já que não o autoriza a produzir ou deixar de produzir 

determinada prova em razão de conveniência e oportunidade. 

Assim, o magistrado deve fundamentar a decisão por meio da 

qual determina a produção de certa prova de ofício, justificando 

a necessidade da prova e a necessidade de sua produção de ofí-

cio. Deve assim demonstrar a correção de sua decisão. Enquanto 

a autoridade administrativa pode escolher um dentre vários ca-

minhos legítimos com base na conveniência e na oportunidade, 

por gozar de poder discricionário, o juiz deve adotar a única so-

lução possível, segundo seu entendimento, tendo em considera-

ção as circunstâncias do caso concreto. Tal decisão pode even-

tualmente ser reformada, por outro órgão jurisdicional, em sede 

recursal, caso este entenda ser outra a decisão correta a ser ado-

tada no caso49.  

 

3. LIMITES AO PODER DE INICIATIVA PROBATÓRIA 

OFICIAL. 

 

Os limites objetivos da demanda também delimitam o 

poder de iniciativa probatória do juiz. O princípio da adstrição 

ou da correlação impõe que as decisões judiciais restrinjam-se à 

causa de pedir e ao pedido. Consequentemente, o magistrado não 

pode produzir, de ofício, provas sobre fatos que não tenham 

qualquer relação com aqueles referidos pelas partes e submeti-

dos ao contraditório50. 
 

48 Idem, ibidem, p. 81-82. 
49 Idem, ibidem, p. 154-160.  
50 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 6. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 160. 
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O contraditório constitui limite ao poder de iniciativa 

probatória do magistrado. O CPC/2015 adotou o modelo coope-

rativo de processo, no qual o princípio do contraditório é redi-

mensionado pelo princípio da cooperação (art. 6º, CPC). A con-

dução do processo cabe às partes tanto quanto ao juiz. Assim, 

este tem não somente o dever de ouvir as partes como também o 

de dialogar com estas51. O juiz somente pode levar em conside-

ração as informações constantes dos autos do processo para con-

cluir pela necessidade da produção de determinada prova, já que, 

por força do art. 10, CPC, "não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se 

tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se 

trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". Esta regra, 

que constitui consequência do princípio do contraditório, impõe 

ao juiz o dever de advertir as partes sobre a relevância de deter-

minada prova e de consultá-las sobre a conveniência de sua pro-

dução, tendo em vista os elementos dos autos, antes de determi-

nar a sua produção de ofício. Tendo oportunidade de se mani-

festar previamente, as partes poderão concordar com a produção 

 
51 Segundo Fredie Didier Jr., o modelo cooperativo se caracteriza “pelo redimensio-
namento do princípio do contraditório, com a inclusão do órgão jurisdicional no rol 
dos sujeitos do diálogo processual, e não mais como um mero espectador do duelo 
das partes. O contraditório é revalorizado como instrumento indispensável ao aprimo-

ramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal que deveria ser 
observada para que a decisão fosse válida. A condução do processo deixa de ser de-
terminada pela vontade das partes (marca do processo liberal dispositivo). Também 
não se pode afirmar que há uma condução inquisitorial do processo pelo órgão juris-
dicional, em posição assimétrica em relação às partes. Busca-se uma condução coo-
perativa do processo, sem destaque para qualquer dos sujeitos processuais - ou com 
destaque para todos eles”. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 
2. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 87. Já Leonardo Greco observa que: “Hoje, exige-

se um contraditório participativo, em que o juiz dialogue com as partes, e não apenas 
as escute. Ao expor as suas opiniões ou os possíveis reflexos das alegações e das pro-
vas que estão sendo objeto da sua cognição, o juiz confere às partes a oportunidade de 
acompanharem o seu raciocínio e de influenciarem na formação do seu juízo, do seu 
convencimento. Ora, como as partes podem influir no convencimento do juiz se não 
sabem o que ele pensa?”.GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil. v. 1: In-
trodução ao Direito Processual Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 514. 
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da prova ou convencer o juiz de sua impertinência. Da mesma 

forma, o magistrado deverá consultar as partes sobre a prova 

produzida de ofício antes de tomar qualquer decisão com base 

nesta. Por fim, o juiz não pode "revogar a decisão que determi-

nou a produção de prova de ofício sem” antes consultar “as par-

tes a respeito”52. 

A decisão na qual o magistrado determina, de ofício, a 

produção de determinada prova deve ser fundamentada, por 

força do art. 93, IX, CRFB/1988, e do art. 11, caput, CPC, de-

vendo a fundamentação obedecer aos ditames do art. 489, §1º, 

CPC, e indicar quais elementos dos autos o levaram a esta con-

clusão53. 

O juiz pode, em um juízo de ponderação, admitir no pro-

cesso provas ilícitas produzidas pelas partes quando verificar 

que essas serão úteis à salvaguarda de algum direito fundamen-

tal. Entretanto, tendo em vista o disposto no art. 5º, LVI, 

CRFB/1988, não pode determinar de ofício a produção de pro-

vas ilícitas, em nenhuma hipótese, já que compete a ele zelar 

pela observância do ordenamento jurídico. O fato de o processo 

versar sobre direito fundamental e as circunstâncias do caso con-

creto podem justificar o sacrifício parcial de determinados direi-

tos fundamentais, como, por exemplo, a privacidade, para que 

certa diligência probatória seja realizada. Nesse caso, uma prova 

que, em outras circunstâncias, seria ilícita, passa a ser lícita, e, 

por essa razão, o juiz pode produzi-la de ofício54. 
 

52 Enunciado 514, do Fórum Permanente de Processualistas Civis.  
53 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 6. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 160. 
54 Nesse sentido, Ada Pellegrini Grinover assevera que: "o juiz, tanto quanto as partes, 
encontra outro limite à atividade instrutória na licitude e legitimidade das provas. Há 

uma regra moral intransponível que rege toda a atividade processual, recepcionada de 
forma explícita pelas constituições de diversos países. Não são provas as colhidas com 
infringência a normas ou valores constitucionais, nem pode o juiz determinar a pro-
dução de provas que vulnerem regras processuais. Trata-se do tema das provas ilícitas 
e ilegítimas, que não podem ingressar no processo nem, evidentemente, ser determi-
nadas de ofício pelo juiz. A certeza buscada em juízo deve ser ética, constitucional e 
processualmente válida". GRINOVER, Ada Pellegrini. A iniciativa instrutória do juiz 
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O art. 374, CPC, expressamente dispensa de prova os fa-

tos: notórios; afirmados por uma parte e confessados pela parte 

contrária; admitidos no processo como incontroversos; e aqueles 

em cujo favor milita presunção legal de existência. Fatos incon-

troversos são aqueles alegados pelo autor, em sua petição inicial 

(art. 319, III, CPC) e não contestados pelo réu. Assim, as alega-

ções de fato do autor são, em regra, presumidas verdadeiras 

quando o réu deixar de impugná-las de forma específica (art. 

341, CPC)55 ou deixar de apresentar contestação dentro do prazo 

legal (art. 344, CPC)56. Em todos esses casos, o juiz não pode 

produzir prova de ofício, já que o legislador nitidamente priori-

zou "o valor efetividade, em detrimento da segurança jurídica", 

preferindo tutela célere57. 
 

no processo penal acusatório. Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, 
Rio de Janeiro, n. 15, p. 20, 1999. Disponível em: <http://www.ablj.org.br/revistas/re-
vista15/revista15%20%20ADA%20PELLEGRINI%20GRINOVER%20–
%20A%20Iniciativa%20instrutoria%20do%20Juiz%20no%20Processo%20Pe-
nal%20acusatório.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2019.Em sentido contrário, José Roberto 

dos Santos Bedaque observa o seguinte: "não teria a parte interessada na prova, e que 
para consegui-la comportou-se de maneira ilícita, o direito de exigir a sua apresenta-
ção? Caberia ao magistrado, exclusivamente, ponderar sobre a necessidade e a con-
veniência da produção. Se a conclusão for afirmativa, ele determinaria, ex officio, a 
vinda para os autos da prova obtida ilicitamente. O julgador somente poderia valer-se 
desse poder em caráter excepcional, isto é, apenas quando a produção da prova revele-
se absolutamente imprescindível para que o escopo do processo seja alcançado. E após 
rigorosa ponderação dos valores que se contrapõem. Assim, apresentando-se essa si-

tuação excepcional, o julgador, ao tomar conhecimento da existência de uma prova, 
determinaria sua produção, ainda que obtida por meio ilegal. A eventual ilicitude não 
pode afastar por completo o poder instrutório do juiz. No caso em tela, esse poder 
seria ainda maior, visto que não importaria a parte interessada pretender trazê-la aos 
autos. Aqui, a iniciativa probatória seria exclusiva do magistrado. De qualquer modo, 
o mais importante é enfatizar posição adotada por sólida corrente doutrinária, segundo 
a qual a vedação constitucional à produção das provas ilícitas não tem natureza abso-
luta. Como tudo na vida, e o direito nada mais é do que o fato valorado e transformado 

em norma, essa regra também é relativa". BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Po-
deres instrutórios do juiz. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 
153. 
55 As exceções a esta regra são trazidas pelos incisos do art. 341, CPC.  
56 As exceções a esta regra são previstas pelos incisos do art. 345, CPC. 
57 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 6. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 162. 
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As limitações legais quanto a determinados meios de 

prova, relacionadas ao direito material58ou ao procedimento59, 

também se aplicam à iniciativa probatória do juiz60. 

O juiz não deixa de ter o poder-dever de produzir prova 

de ofício em razão da preclusão, para a parte, da faculdade de 

requerer ou produzir certa prova. Não existe, no ordenamento 

jurídico pátrio, qualquer norma que justifique conclusão dife-

rente61. 

A garantia fundamental da duração razoável do processo 

(art. 5º, LXXVIII, CRFB/1988) constitui limite ao poder de ini-

ciativa probatória oficial. Assim, o juiz deve se abster de deter-

minar, de ofício, a produção de determinada prova quando esta 

 
58 Cf. art. 108, CC; art. 444, CPC; e art. 55, §3º, Lei 8.213/1991. 
59 Embora não vede, de forma expressa, a prova pericial no procedimento sumarís-
simo, o art. 35, Lei 9.099/1995, o faz de forma indireta ao conferir tratamento mais 
simples à prova técnica no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Contudo, o STJ já 

decidiu que “Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexi-
dade da causa e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja re-
lacionada à necessidade ou não de realização de perícia”. BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. RMS 30.170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 05/10/2010, DJe 
13/10/2010.  
60 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 6. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 163.  
61 Nesse sentido, BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 

6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 164.Em sentido contrário, 
Luigi Paolo Comoglio entende que o juiz não pode suprir a omissão da parte que tenha 
deixado de requerer determinada prova no momento oportuno. Embora defenda que 
o poder do juiz de produzir prova de ofício não está sujeito à preclusão, podendo o 
magistrado exercê-lo a qualquer tempo, nos casos excepcionais previstos pela lei, as-
sevara que a preclusão para a parte da faculdade de produzir certa prova é um limite 
para o poder de iniciativa probatória oficial, já que “1’eserciziodiqueipoteriintegrativi 
o suppletoricondurrebbeilgiudice a sostituirsi arbitrariamente a quellastessa parte, 

rilevandola o tenendolaindennedalleconscgucnzeprocessualisfavorevoli, correlate al 
mancatoassolvimentodelfonereprobatoriodacuilamedesima era gravata, con una 
inammissibilecompromissione dei doveridiimparzialità e dineutraleequidistanzadelle 
parti”. COMOGLIO, Luigi Paolo. Istanzeistruttorie e poteri dei giudiceex art. 184 
CPC. RivistadiDirittoProcessualeCivile, Padova: CEDAM, v. 54, fascículo 4, 1999, 
p. 991 e 998-1000; e COMOGLIO, Luigi Paolo. Riformeprocessuale e poteredelgiu-
dice. Turim: Giappichelli, 1996, p. 61.  
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vier a retardar, de forma excessiva, a duração do feito62. 

O fato de as partes, de um processo A, não terem tido a 

chance de exercer o contraditório acerca de determinada prova, 

por ocasião de sua produção em um feito B, do qual não partici-

param, não impede a utilização dessa prova no processo A. Isso 

porque as referidas partes terão a chance de se manifestar sobre 

a mencionada prova quando esta for juntada aos autos do seu 

processo63. 

A renúncia expressa de uma das partes ou de ambas 

quanto à utilização de uma determinada prova não retira do ma-

gistrado o poder-dever de determinar a sua produção de ofício, 

já que as partes não podem, mediante negócio processual, retirar 

do Estado-juiz um poder que a lei lhe conferiu, tendo em vista o 

interesse público na correta aplicação do ordenamento jurídico. 

Caso desejem um processo sem determinado meio de prova, as 

partes podem optar pela arbitragem ou por procedimento espe-

cial que o exclua (art. 35, Lei 9.099/1995)64. 

As regras sobre distribuição do ônus da prova, inclusive 

aquelas que versam sobre a inversão do ônus da prova65 ou sobre 

a distribuição dinâmica deste66, não constituem limite ao poder 

de iniciativa probatória oficial. O juiz somente deve aplicá-las 

quando não puder esclarecer os fatos exercendo seu poder-dever 

de produzir prova de ofício. Trata-se de regras de julgamento, 

cujo objetivo é "evitar o non liquet, ou seja, a falta de solução da 

crise de direito material". Assim, ao produzir prova de ofício, o 

magistrado não desrespeita as referidas regras, não substitui 

qualquer das partes e, tampouco, viola o seu dever de conferir 

 
62 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 6. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 164. BRAGA, Sidney da Silva. Inicia-

tiva probatória do juiz no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 139-141. 
63 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 6. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 164-166. 
64 Em sentido contrário, DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 2. 
Salvador: Juspodivm, 2015, p. 90-91. 
65 Cf. arts. 6º, VIII, e 12, §3º, Lei 8.078/1990. 
66 Cf. art. 370, §1º, CPC.  
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tratamento isonômico a estas. Ao contrário, a iniciativa probató-

ria oficial pode ser mesmo um meio de compensar eventual de-

sequilíbrio cultural e econômico entre as partes67. 

 
67 Nesse sentido, BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 

6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 125-132. MOREIRA, José 
Carlos Barbosa. O neoprivatismo no processo civil. In: Temas de Direito Processual: 
nona série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 95. DINAMARCO, Cândido Rangel. Insti-
tuições de Direito Processual Civil. v. 3. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 58-59. 
Em sentido contrário, tratando do CPC/1973, ALVIM NETTO, José Manoel de Ar-
ruda. Código de Processo Civil Comentado. v. 5. São Paulo: Editora Revista dos Tri-
bunais, 1979, p. 214-216, sustentava o seguinte: "[...] quando a lei outorga poder ofi-
cioso ao juiz para determinar a realização de provas, há de se compreender este tipo 
de poder em correlação com o ônus da prova, significativo de um limite à utilização 

de tal poder. [...] art. 130 deve ter sua aplicabilidade delimitada tendo em vista o art. 
131. E isto pelo seguinte. O art. 131 disciplina o critério fundamental, qual seja, o da 
livre apreciação motivada do juiz, em função da qual deverá o mesmo apreciar as 
provas produzidas. Supõe, portanto, o art. 131, que as partes tenham desenvolvido 
atividade probatória suscetívelde ser valorada pelo juiz, isto é, que seja digna de con-
sideração, segundo o critério aí previsto. Se tiver havido desenvolvimento de atividade 
probatória, mas, na realidade, fique evidente, de tal resultado, que certos fatos não 
lograram ser provados, segue-se que o juiz não seguirá pelo itinerário do art. 131, mas, 

ao contrário, deverá utilizar-se dos dispositivos regentes do ônus de prova. Assim, o 
art. 131 pressupõe atividade probatória desenvolvida e suscetível de ser avaliada. Já o 
art. 333, pertinente ao ônus da prova, pressupõe: a) ausência de atividade probatória; 
b) ou, atividade probatória que, conquanto desenvolvida, tenha resultado negativo, 
tendo em vista certos fatos.Surge, porém, uma situação intermediária, qual seja, a de 
ter havido desenvolvimento de atividade probatória, de lado a lado, e, apesar disto,ino-
correrem os pressupostos de aplicabilidade do livre convencimento motivado, ou do 
ônusda prova. Será o caso em que, apesar da atividade desenvolvida pelos litigantes, 

a prova, em sendo avaliada, leve o juiz a dúvida. Diante da dúvida não poderá decidir, 
seja pelo livre convencimento motivado, seja pelo critério do ônus da prova. Ocor-
rendo tal pressuposto, precisamente, é que deverá o juiz, então, utilizar-se do seu po-
der de determinar exofficio a realização de prova, com o intuito de eliminar a dúvida. 
Assim, a utilização do poder oficioso do juiz coloca-se, no sistema vigente, normal-
mente, como um posterius à verificação da ocorrência de dúvida. [...] Esta limitação, 
ou, se se quiser, esta verdadeira área própria do art. 333 tendo em vista o art. 130, 
decorre de interpretação sistemática. Por outro lado, se se interpretasse o art. 130 as-

sistematicamente, isto é, como dando poderes ilimitados ao juiz, estar-se-ia ignorando 
a teoria do ônus da prova adotada por este sistema e a área própria em que deve ser 
usado o art. 333. A teoria do ônus da prova, como se sabe, baseia-se na igualdade das 
partes, o que leva, do ponto de vista do juiz, a que este se mantenha equidistante em 
relação a uma e a outra parte. Na medida em que o juiz devesse julgar, em obediência 
às regras do ônus da prova, porque não houve resultado probatório suficiente para a 
incidência do art. 130, e não o fizesse, mas, ao contrário, determinasse, subsidiando 
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4. CONCLUSÕES 

 

Não existe nexo necessário entre regimes políticos auto-

ritários e leis processuais autoritárias. 

O juiz somente pode levar em consideração as informa-

ções constantes dos autos do processo para concluir pela neces-

sidade da produção de determinada prova. 

O art. 370, CPC, não concede poder discricionário ao 

juiz, já que a decisão que determina a produção de determinada 

prova de ofício não pode ser fundamentada em conveniência e 

oportunidade. 

A iniciativa probatória oficial não compromete a impar-

cialidade do juiz, desde que este fundamente a decisão por meio 

da qual determina a produção da prova de ofício e que as partes 

possam exercer plenamente o contraditório. 

O magistrado deve advertir as partes sobre a relevância 

de determinada prova e consultá-las sobre a conveniência de sua 

produção, tendo em vista os elementos dos autos, antes de deter-

minar a sua produção de ofício. 

A fundamentação da decisão que determina a produção 

de determinada prova de ofício deve indicar os fatos a que esta 

prova se refere, devendo tais fatos estar relacionados à causa de 

pedir e ao pedido.  

O julgador não pode “revogar a decisão que determinou 

a produção de prova de ofício sem” antes consultar “as partes a 

respeito”68. 

O juiz deve consultar as partes sobre a prova produzida 
 

uma das partes, a feitura de prova, estaria desequilibrando o tratamento que deve dar 

às partes. Ademais, estaria desobedecendo à regra do art. 125, n. I, em função da qual 
deve ser entendido o art. 130, consistente em dispensar às partes paridade de trata-
mento, ordenando que se fizesse a(s) prova (s) em favor de uma das partes; estaria, 
em suma, propendendo mais em favor desta parte, em detrimento dos interesses da 
outra parte, fazendo com que, aquela que foi inerte não sofresse as consequências de 
sua inércia".  
68  Enunciado 514, do Fórum Permanente de Processualistas Civis.  
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de ofício antes de proferir qualquer decisão com base nesta. 

A iniciativa probatória oficial deve ser supletiva da ini-

ciativa probatória das partes, tanto no que se refere aos direitos 

disponíveis quanto aos indisponíveis, já que o juiz não tem o 

dever de produzir provas de ofício quando as partes propuserem 

provas suficientes quanto à existência ou inexistência dos fatos 

relevantes para o julgamento do mérito. 

Quanto aos processos que envolvem direitos indisponí-

veis, o juiz não terá o dever de produzir provas de ofício quando 

a iniciativa probatória do Ministério Público for suficiente para 

suprir eventual omissão das partes. 

A iniciativa probatória oficial é essencial para compensar 

a eventual deficiência probatória de uma das partes, decorrente 

de sua carência econômica e cultural, restabelecendo, assim, a 

igualdade substancial entre as partes. 

A produção da prova de ofício pelo magistrado é funda-

mental para impedir o conluio das partes a fim de fraudar a lei 

ou prejudicar terceiros. 

O juiz deve produzir prova de ofício para submeter ao 

contraditório eventuais fatos e provas relevantes cujo conheci-

mento tenha adquirido fora do processo. 

O juiz não pode determinar de ofício a produção de pro-

vas ilícitas. 

A renúncia expressa de uma das partes ou de ambas 

quanto à utilização de uma determinada prova não retira do ma-

gistrado o poder-dever de determinar a sua produção de ofício. 

O juiz somente deve julgar com base nas regras sobre a 

distribuição do ônus da prova quando não for possível esclarecer 

os fatos relevantes por meio da produção de provas de ofício. 
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