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RESUMO 

O trabalho tem por objetivo examinar a possibilidade, ou não, de produção de provas em segunda 
instância, ou seja, em instância recursal no âmbito da Lei nº 13.105/2015, identificando seus preceitos, 
características, extensões e limites. O exame das noções de tutela jurisdicional, acesso à justiça, direito à 
prova e as regras do CPC/15, revelam que é sim possível a provas em segundo grau, ou seja, em instância 
recursal. Outrossim, analisar em sede comparativa tais inovações diante do Código de Processo Civil de 
1973. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 
Os conflitos jurídicos podem surgir de desacordos vários, desde a interpretação da lei até os aspectos 
fáticos do caso. Os sujeitos do conflito podem concordar que os fatos se deram de determinada forma, 
mas divergem sobre os efeitos jurídicos dele decorrentes. 
 
A única forma de que dispõe o Estado-juiz para pacificar o conflito com justiça é decidir de acordo com 
o que efetivamente aconteceu. Para tanto, ele necessitará de elementos capazes de demonstrar se e como 
os fatos ocorreram. Em suma, ele necessitará de provas. 
 
Ante a necessidade de que o processo produza resultados úteis e justos, é imprescindível que o juiz tenha 
acesso às provas necessárias para bem julgar. Mas é raro o julgamento se encerrar em primeiro grau, 
sendo muito mais comum as partes recorrerem à segunda instância pleiteando o reexame da causa. 
 
Em regra, os julgadores de segundo grau apenas reexaminarão o material sobre o qual se debruçou o 
julgador de primeiro grau, ou seja, os argumentos e provas a este submetidos. 
 
No entanto, os julgadores de segundo grau podem sentir a necessidade de mais provas para bem julgar, 
seja por considerarem que foram produzidas poucas provas, seja por considerarem que as provas foram 
mal produzidas.  
 
Deste modo, o trabalho visa examinar a possibilidade ou não de produção de provas em segundo grau. 
Examinando as noções de tutela jurisdicional, acesso à justiça, direito à prova e as regras do CPC/15, se 
verificará que a resposta é positiva, ou seja, é possível determinar a produção de provas em segundo grau, 
como se passa a demonstrar. 
 
 
2 – O ACESSO À JUSTIÇA, O DIREITO À PROVA E A PRODUÇÃO DE PROVA EM 
SEGUNDO GRAU 
 
O trabalho partiu de considerações gerais a respeito do acesso à justiça e do direito à prova para 
examinar a questão da produção de provas em segundo grau e verificou-se que esta é medida necessária 
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para o aprimoramento da prestação jurisdicional. Ocorre que a segunda instância, quando exerce 
jurisdição ordinária, pode reexaminar amplamente o que se decidiu em primeiro grau, ou seja, tanto as 
questões predominantemente de direito como aquelas predominantemente de fato. 
 
No caso destas, eventualmente pode ser necessário enriquecer os dados já levados a juízo mediante a 
produção de provas, seja para que as partes aportem aquelas anteriormente não colacionadas aos autos 
por inexistência, desconhecimento ou impossibilidade, seja para que o próprio tribunal, de ofício, aponte 
as que reputa necessárias para bem julgar. Admitir a produção de provas em segundo grau é buscar um 
julgamento mais rente à realidade dos fatos e, consequentemente, justo. 
 
Além disso, prepara melhor a causa para exame em eventual recurso especial ou extraordinário, que não 
admite discussão sobre os aspectos fático-probatórios, mas apenas sobre os efeitos jurídicos dele 
decorrentes e a sua melhor interpretação, sendo certo que quanto melhor preparada a questão fático-
probatória melhor tende a ser julgamento sobre as questões jurídicas. Até porque não se gastará energia 
processual com debates sobre eventuais nulidades por violação do contraditório e da ampla defesa e 
melhores condições haverá para bem interpretar o direito à dos fatos verdadeiramente ocorridos.  
 
Em síntese, há um ganho teórico, pois se conseguirá estabelecer as condições dogmáticas para a 
produção de provas em segundo grau, e um ganho prático, porque contribuirá para o bom funcionamento 
dessas atividades pela segunda instância e pela instância extraordinária, que ao ter um cenário fático bem 
delineado tem melhores condições de julgar. 
 
 
3 – CONCLUSÃO 
 
Observa-se que o CPC/15 possui regras que permitem amplamente a produção de provas em segundo 
grau, isto é, em grau de recurso. 
 
A novel legislação possui disposições procedimentais consideravelmente diversas às do CPC/73 no que 
tange à produção de prova em segundo grau. 
Nota-se que o novo CPC é mais amplo, mencionando expressamente a possibilidade de conversão do 
julgamento em diligência apenas para a produção de provas, o que não era previsto em seu 
correspondente do direito anterior, que tratava apenas da possibilidade de tal conversão para a correção 
de nulidade sanável. Ademais, o novo CPC admite que tal providência seja ordenada pelo órgão 
colegiado, não só pelo relator (art. 938, § 4º), o que não era previsto pelo art. 560, parágrafo único, 
CPC/73. 
 
Ainda em caráter paradigmático, o novo CPC, inspirado na garantia do acesso à justiça como dever do 
Estado-juiz prestar tutela jurisdicional justa a quem tem razão, consagra o princípio da primazia do 
mérito (art. 4º, CPC), que possui inúmeros desdobramentos procedimentais, inclusive em grau recursal, 
admitindo-se, por exemplo, o conhecimento de recursos dotados de defeitos sanáveis, o que também pode 
exigir a produção de provas em segundo grau (v.g. art. 932, parágrafo único, CPC). 
 
Claramente, o CPC/15 representa um sensível avanço em termos de produção de provas em segundo 
grau. 
 
 
4 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA OU REFERENCIAL TEÓRICO  

Inicialmente foi realizada a leitura reflexiva acerca da produção de provas na 2ª instância em âmbito 
recursal, analisando suas disposições no CPC/2015 bem como os institutos processuais e constitucionais 
que cercam o assunto abordado na pesquisa. Em seguida, foram pesquisados materiais pertinentes ao 
tema, como livros, dissertações e artigos. 
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