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RESUMO 

O presente trabalho aborda as presunções no ramo do direito processual civil. Pode se conceituar a 

presunção como o convencimento da existência de um fato desconhecido, a partir da apuração de um fato 

conhecido e conexo. A natureza jurídica das presunções corresponde ao resultado da atividade intelectual 

que o julgador realiza para se convencer da ocorrência do fato presumido a partir de um fato provado. De 

acordo com a fonte originária, a presunção pode ser classificada como judicial, comum, simples, de fato ou 

hominis quando é extraída pelo julgador; e como legal, na hipótese em que é estabelecida pela legislação. 

As presunções legais geralmente são classificadas em relativas ou absolutas, conforme admitam ou não, 

respectivamente, prova em contrário. A incidência de uma presunção legal tem por característica exercer 

influência sobre o ônus da prova. Constata-se que a presunção é de grande importância na solução de 

conflitos, afetando tanto o campo de ação das partes, visto que há influência no ônus da prova, quanto a 

esfera de atuação do julgador, posto que cabe a ele utilizar a presunção para decidir a causa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Presunção, direito processual civil, prova, direito probatório. 

 

 

 

1 – INTRODUÇÃO  

As provas, geralmente, classificam-se em diretas, quando se referem ao próprio fato probando, e indiretas, 

quando se referem a outro fato, do qual, por raciocínio indutivo, se chega ao fato probando. O raciocínio 

indutivo das provas indiretas nos permite inferir, a partir de fatos conhecidos, outros fatos que, embora 

desconhecidos, têm a existência justificada no que geralmente acontece em eventos semelhantes. 

 

É nesse contexto que incidem as presunções, consistindo num instituto utilizado de maneira recorrente 

pelos julgadores, visto que, não raras vezes, a instrução processual é insuficiente para fornecer diretamente 

os elementos necessários para a formação do convencimento judicial. 

 

 

 

2 – OBJETIVOS 

A presente pesquisa possui como meta geral analisar o instituto da presunção no âmbito do direito 

processual civil brasileiro, identificando seus preceitos, categorias, características, natureza jurídica e 

demais dados de cunhos científicos comuns a todo o ordenamento jurídico pátrio. Ademais, visa-se 

analisar, verticalmente, as influências e ingerências das presunções no contexto do instituto da prova e do 

ônus da prova. 

 

 

 

3 – CONCEITO DE PRESUNÇÃO 

Embora a legislação brasileira disponha sobre a presunção, seu conceito não é estabelecido pelo 

ordenamento jurídico. Para Sousa (2013, p. 13-14) a presunção é uma antecipação de algo que subsiste por 

provar. Por sua vez, Marinoni e Arenhart (2011, p.135) entendem que: 
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A noção de presunção parte da ideia de que o conhecimento de certo fato pode ser induzido pela 

verificação de um outro, ao qual, normalmente, o primeiro está associado. Ou seja: partindo-se 

da convicção da ocorrência de determinado fato, pode-se, por dedução lógica, inferir a existência 

de outro, pois comumente um decorre do outro, ou ambos devem acontecer simultaneamente. 

 

Assim, verifica-se que a presunção é o convencimento da existência de um fato desconhecido, a partir da 

apuração de um fato conhecido e conexo. 

 

 

 

4 – NATUREZA JURÍDICA 

Apesar do artigo 212 do Código Civil brasileiro se referir à presunção como meio de prova, o assunto 

ainda é divergente entre os estudiosos. Segundo Didier Jr., Braga e Oliveira (2009, p.57) a presunção não é 

meio de prova, nem fonte desta. Para eles, trata-se de atividade do juiz, ao examinar as provas, ou do 

legislador, ao criar regras jurídicas a ser aplicadas (presunções legais) sempre ou quase sempre, conforme 

o caso. No mesmo sentido, Marinoni e Arenhart (2011, p.139-140) afirmam que as presunções constituem 

o resultado do raciocínio judicial que parte do indício e de sua prova, o que quer dizer que a presunção é 

um juízo, e não uma prova ou um fato. 
 

Ao abordar as presunções judiciais, Barbosa Moreira (1988, p.57-58) esclarece que: 

 
Quando o juiz passa da premissa à conclusão, por meio do raciocínio “se ocorreu x, deve ter 

ocorrido y”, nada de novo surge no plano material, concreto, sensível: a novidade emerge 

exclusivamente em nível intelectual, in mente iudicis. Seria de todo impróprio dizer que, nesse 

momento, se adquire mais uma prova: o que se adquire é um novo conhecimento, coisa bem 

diferente. [...] Em termos sintéticos, poder-se-ia dizer que a prova (documental, testemunhal 

etc.) é um ponto de partida, é algo que permite ao juiz adquirir o conhecimento de certo fato, ao 

passo que a presunção judicial é um ponto de chegada, já corresponde ao conhecimento 

adquirido (grifos do autor). 

 

Nessa linha de pensamento, Thibau (2011, p.82) ensina que a presunção destina-se apenas à substituição 

da prova, nos casos expressamente autorizados por lei. [...] Para ele, a diferença existe porque enquanto a 

prova é destinada a estabelecer a verdade de um fato, o juízo presuntivo consiste apenas numa 

consequência que se deduz de um fato já provado. 

 

Em sentido contrário, Santos (1949, p. 369 a 370, v. V apud THIBAU, 2011, p. 82-83), assevera que a 

presunção apresenta nítido perfil probatório, já que estabelece probabilidade, maior ou menor, quanto à 

existência ou inexistência do fato probando. Segundo o processualista brasileiro (1949, p. 373, v. V apud 

THIBAU, 2011, p.83), é adequado afirmar que a presunção é prova, pois ambas são instrumentos de 

verificação dos fatos. Do mesmo modo, Covello (1983, p.46 apud THIBAU, 2011, p.84) entende que a 

presunção é prova indireta, sem dúvida, mas não deixa de ser prova, visto que, pela presunção, o intelecto 

chega à verdade por meio de um fato conhecido, que guarda relação com o fato probando. 

 

 

 

5 – FONTES 

Existem duas fontes a partir das quais se estabelecem as presunções, quais sejam a legislação e o julgador 

que examina a controvérsia. A presunção será classificada como judicial, comum, simples, de fato ou 

hominis quando é extraída pelo julgador; e como legal, na hipótese em que é estabelecida pela legislação. 

 

A diferença capital reside em que, numa hipótese, se deixa ao órgão judicial o estabelecimento da 

correlação entre os dois fatos, o conhecido e o desconhecido, ao passo que, na outra, é o próprio legislador 

quem dá como pressuposta a correlação, excluindo, em certa medida, a valoração do juiz (BARBOSA 

MOREIRA, 1988, p.60, grifos do autor). 
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6 – ESPÉCIES 

As presunções se classificam em simples, judicial, de fato ou hominis e legal, sendo que esta última ainda 

se subdivide em relativa e absoluta. 

 

A presunção judicial resulta do raciocínio do juiz, que a estabelece. Forma-se na consciência do 

magistrado: conhecido o indício, desenvolve o raciocínio e estabelece a presunção (DIDIER JR., BRAGA, 

OLIVEIRA, 2009, p.59). Ou seja, “[...] tem-se a dedução da ocorrência de um fato pela verificação 

(prova) de outro, através do raciocínio executado exclusivamente pelo juiz [...]” (MARINONI, 

ARENHART, 2011, p.138). 

 
Há, assim, um fato “secundário” (externo à causa de pedir, não pertencente ao material fático da 

demanda) provado, e, diante da sua ocorrência, extrai-se a consequente existência (ou 

inexistência) do fato “primário” (pertencente à causa de pedir), em que se tinha, efetivamente, 

interesse. Esse juízo é possível diante de um critério racional indutivo de normalidade ou de 

probabilidade lógica da coexistência de ambos os fatos (MARINONI, ARENHART, 2011, 

p.139). 

 

Oliveira (2011, p.05) explica que as presunções judiciais não se baseiam em uma regra de lei, mas têm 

assento nas chamadas regras de experiência (art. 335 do CPC), as quais refletindo regularidades 

empiricamente observadas permitem conectar o fato conhecido com o fato desconhecido. 

 

Nesse sentido, segundo Thibau (2011, p. 75), a presunção judicial se faz festejada por alguns 

processualistas, que a apontam como totalmente compatível com o sistema da apreciação da prova da 

persuasão racional, ao contrário do que ocorreria com a presunção legal. Entretanto, o mesmo autor 

(THIBAU, 2011, p.75) lembra que, com o objetivo de minorar as consequências danosas advindas da 

ausência de vedação legal à extração da presunção judicial, o Código Civil brasileiro dispõe, em seu artigo 

230, que “as presunções, que não as legais, não se admitem nos casos em que a lei exclui a prova 

testemunhal”. 

 

Com relação ao dispositivo enunciado, Didier Jr., Braga e Oliveira (2009, p.60) tecem uma crítica, 

afirmando que o artigo 230 do Código Civil brasileiro é regra de prova legal, que atribui às presunções 

judiciais o mesmo regramento da prova testemunhal. Para eles, o que se pretende regrar é a prova 

indiciária, equiparando-a à prova testemunhal, pois o indício, sim, pode ser encarado como meio de prova. 

 

Ainda sobre as presunções judiciais, Oliveira (2011, p. 05) acrescenta que o raciocínio desenvolvido pelo 

juiz deve obedecer a determinados requisitos, sem os quais não pode ser considerado válido. Segundo o 

autor (OLIVEIRA, 2011, p.05): 

 
Antes de tudo, impõe-se a existência de uma conexão precisa e direta entre o fato conhecido e o 

desconhecido. Outro aspecto importante é que o indício, isto é, o fato conhecido, deve conduzir 

necessariamente ao fato desconhecido. De tal sorte, se o fato desconhecido pode ter 

multiplicidade de causas, ou ser causa de muitos efeitos, o indício perde força e impede o 

emprego da presunção. Além disso, não se mostra imprescindível que a prova do fato se baseie 

em mais de um indício, mas é indispensável que esse indício, se for único, exiba valor 

probatório elevado. 

 

Já as presunções legais são aquelas que resultam do raciocínio do legislador, que as consagra em textos 

legais. São aquelas atribuídas, pela lei, à prova de certos atos ou fatos (DIDIER JR., BRAGA, 

OLIVEIRA, 2009, p.60). Ao contrário da presunção judicial, a presunção legal só se aplica ao fato que 

expressamente se refere, recusando toda e qualquer interpretação extensiva ou analógica (COVELLO, 

1983, p.109 apud THIBAU, 2011, p.76). 

 

As presunções legais geralmente são classificadas pela doutrina em relativas ou absolutas, conforme 

admitam ou não, respectivamente, prova em contrário. 
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1.1. Presunções legais relativas 

As presunções legais relativas, condicionais, disputáveis ou iuris tantum são aquelas as que a lei admite 

prova em contrário, ou seja, o fato é havido como verdadeiro até que se prove o contrário. A presunção 

legal relativa se caracteriza por acolher, em sua conceituação, todos os aspectos que qualificam uma 

presunção, notadamente o da possibilidade do seu afastamento por aquele que dela não se beneficia, que 

poderá se concretizar pela utilização de todos os meios de prova previstos em lei (THIBAU, 2011, p.81). 

 

Interessante notar que as presunções legais relativas possuem um mecanismo de correlação entre o indício e 

o fato desconhecido semelhante ao realizado pelo juiz nas presunções judiciais. Conforme observam 

Marinoni e Arenhart (2011, p.143): 

 
Na presunção relativa, ainda que o legislador tenha se fundado em um tipo de raciocínio 

semelhante ao que o juiz desenvolve para chegar numa presunção judicial, o certo é que essa 

última é consequência lógica, enquanto a primeira é consequência jurídica. Portanto, se a 

presunção judicial é um mecanismo de convencimento do juiz, a presunção relativa nada mais é 

do que a imposição de um dever de dividir o ônus da prova de determinado modo. 

 

Essa presunção é frequentemente apontada como a única espécie de presunção legal existente, pois, como 

observado por Covello (1983, p.71 apud THIBAU, 2011, p.77), é da essência da presunção admitir prova 

em contrário, pois se assim não fosse, ela se equipararia a qualquer outra norma que se impõe desde logo 

como absoluta. 

 

 

1.2. Presunções legais absolutas 

As presunções legais absolutas, peremptórias ou iuris et de iure são aquelas que não admitem prova em 

contrário, ou seja, a conclusão extraída pela lei é havida como verdade indisputável. Quando se diz que, na 

presunção absoluta, é inadmissível a “prova em contrário”, o que no fundo se quer afirmar é que nada 

adiantaria ministrar tal prova, pois, a despeito dela, o órgão judicial continuaria adstrito a por, como 

fundamento fáctico de sua decisão, aquilo que a lei presume (BARBOSA MOREIRA, 1988, p.55, grifos 

do autor). 

 

Na presunção absoluta, a probabilidade de que um fato seja indício de outro conduz o legislador a 

transformar o fato indiciário do fato principal no próprio fato principal, agregando diretamente a ele a 

produção do efeito jurídico e relegando o fato principal ao nível de motivo ou de ratio (MARINONI, 

ARENHART, 2011, p.145). Por isso, frequentemente, questiona-se o enquadramento da presunção legal 

absoluta no próprio conceito de presunção. 

 

De acordo com Malatesta (1995 apud THIBAU, 2011, p.79), a certeza imposta pela presunção legal 

absoluta funda-se nas razões de ordem pública, que justificam a proibição do afastamento do juízo 

presuntivo pelas utilidades sociais proporcionadas por essa vedação. Para Didier Jr., Braga e Oliveira 

(2009, p.61), as presunções absolutas existem ou porque se entende maior a probabilidade de que as coisas 

se hajam passado de certa maneira, ou porque se leva em conta a particular dificuldade que se encontraria 

em demonstrar que elas assim realmente se passaram. 

 

No que tange à distinção entre a presunção relativa e a presunção absoluta, Barbosa Moreira (1988, p.64) 

aduz que a diferença essencial está em que, na presunção relativa o que se dispensa é apenas a prova de 

certo fato, visto que repercute na distribuição do ônus da prova, enquanto que na presunção absoluta, 

dispensa-se o próprio fato em si, posto que não possui relevância jurídica. 

 

Portanto, é possível afirmar que a presunção relativa reflete no direito processual, ao passo que a 

presunção absoluta manifesta-se no plano do direito material. 
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7 – PRESUNÇÃO E PROVA 

A doutrina jurídica habitualmente estabelece que o objeto da prova é o fato, mas nem todo fato é passível 

de percepção direta por aquele que tem o ônus de prova-lo (THIBAU, 2011, p.54). Assim, quando não é 

possível apreciar diretamente o fato probando, utiliza-se a via indireta do conhecimento. 

 

O raciocínio lógico do argumento probatório indireto é baseado na indução, que nos permitiria inferir, de 

fatos conhecidos, outros fatos que, embora desconhecidos, teriam a existência justificada no que 

ordinariamente acontece em eventos semelhantes (THIBAU, 2011, p.56). 

 

Nesse sentido, segundo Marinoni e Arenhart, (2011, p.105): 

 
Diante da prova direta, o juiz relaciona automaticamente a prova com o fato, enquanto a prova 

indireta requer que o juiz estabeleça um raciocínio dedutivo, que deve ser explicitado 

racionalmente, a partir das regras de experiência que sejam suficientes para fazer crer que do 

fato indireto decorre o fato direto. 

 

Para Thibau (2011, p.82), a presunção não se confunde com a prova, destinando-se apenas à substituição 

desta, nos casos expressamente autorizados por lei. De acordo com este autor, a presunção se diferencia da 

prova porque, enquanto esta é destinada a estabelecer a verdade de um fato, o juízo presuntivo consiste 

apenas numa consequência que se deduz de um fato já provado. 

 

 

 

8 – PRESUNÇÃO E REGRAS DE EXPERIÊNCIA 

As regras de experiência possuem previsão legal no artigo 335 do Código de Processo Civil e estão ligadas 

às presunções judiciais, formadas a partir de indícios. O dispositivo em comento faculta ao juiz aplicar as 

regras de experiência, observando o que ordinariamente acontece, quando ausentes normas jurídicas 

particulares. 

 

Ao discorrer sobre o tema, Didier Jr., Braga e Oliveira (2009, p.53) explicam que as regras de experiência 

são as noções que refletem o reiterado perpassar de uma série de acontecimentos semelhantes, autorizando, 

mediante raciocínio indutivo, a convicção de que, se assim costumam apresentar-se as coisas, também 

assim devem elas, em igualdade de circunstâncias, apresentar-se no futuro. 

 

Segundo Marinoni e Arenhart (2011, p.113): 

 
Para o juiz formar a presunção, deduzindo o fato probandum a partir do fato indiciário, raciocina 

com base nas regras de experiência. Portanto, é bastante clara a distinção entre a presunção e a 

regra de experiência, pois a última é uma regra que serve para se chegar à primeira (na 

conclusão ou na presunção). 

 

Tais regras permitem um raciocínio dedutivo capaz de afirmar a verdade de um fato, sendo fundamentais 

para o juiz compreender um fato e, especialmente, a relação entre o indício e o fato essencial, ainda que não 

sejam capazes de garantir a incontestabilidade do raciocínio inferencial que ligam um ao outro 

(MARINONI, ARENHART, 2011, p.150 e 151). 

 

 

 

9 – PRESUNÇÃO E ÔNUS DA PROVA 

A incidência de uma presunção legal tem por característica exercer influência sobre o ônus da prova. Nesse 

sentido, Marinoni e Arenhart (2011, p.143 e 144) esclarecem que: 

 
[...] quando sobre determinado fato incide uma presunção legal relativa, a parte a quem essa 

presunção prejudica fica com o ônus de provar o contrário (do estabelecido na presunção), pouco 
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importando a sua posição no processo. Essa “distribuição” do ônus da prova não é mais feita 

com base em um critério processual, mas sim a partir de uma situação que caracteriza 

determinado sujeito perante o direito material. 

 

Não se trata propriamente de inversão do ônus da prova, já que pode ocorrer que a imputação do onus 

probandi decorrente da presunção, coincida perfeitamente com a regra de distribuição “normal” do ônus da 

prova (MARINONI, ARENHART, 2011, p.144). Ou seja, “o desfavorecido pela presunção suporta o ônus 

de provar em contrário. E isso de forma totalmente independente de sua posição processual, nada 

importando o fato de ser autor ou réu” (OLIVEIRA, 2011, p.02). 

 

Segundo Marinoni e Arenhart (2011, p.144), a presunção relativa não opera a exoneração do ônus da 

prova, mas sim uma atenuação ou facilitação da prova, visto que a parte que teria de provar um fato, cuja 

prova é difícil ou complexa, precisa, por determinação de lei, comprovar apenas outro fato (de prova mais 

simples e fácil), ao qual o primeiro se liga. Entretanto, o ônus da prova, ao menos em relação ao fato 

indiciário, permanece sendo da parte a quem a presunção beneficia. 

 

Nesses casos, a ausência de prova não conduz apenas a um resultado desfavorável ao onerado, mas sim a 

uma determinada consequência jurídica preestabelecida pela regra que fixou a própria presunção relativa 

(MARINONI, ARENHART, 2011, p.144 e 145). Instaura-se, assim, uma “regra de julgamento”, a indicar 

ao magistrado qual deve ser o conteúdo material da sentença, em determinadas situações específicas 

(OLIVEIRA, 2011, p.02). 

 

 

 

10 – CONCLUSÃO 

Embora o presente estudo tenha demonstrado de forma breve e simples o assunto, não há dúvida que a 

matéria possui muitas questões a serem esclarecidas e debatidas, de modo que o exposto não esgota a 

pesquisa acerca do assunto. De maneira geral, conclui-se que a presunção é de grande importância na 

solução de conflitos, afetando tanto o campo de ação das partes, visto que há influência no ônus da prova, 

quanto a esfera de atuação do julgador, posto que incumbe a ele utilizar a presunção para decidir a causa. 

Assim, espera-se que o presente artigo auxilie na difusão do conhecimento acerca das presunções no 

contexto do Direito Processual Civil para que elas sejam utilizadas de maneira adequada, ciente de que as 

pesquisas sobre este tema não se encerram por aqui. 
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