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RESUMO 
A presente pesquisa versa sobre a antecipação da produção da prova, que foi profundamente modificada no 
Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15). Nosso intuito é esclarecer sua atual utilização, assim como 
abordar como o Novo CPC/15 dispõe acerca dela. Nesse sentido, buscaremos esmiuçar o rito da ação 
autônoma de produção antecipada da prova e seus efeitos, bem como aclarar qual a relação da produção 
antecipada da prova com a Constituição Federal de 1988 (CF/88), especialmente no que diz respeito ao 
princípio do contraditório.   
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1 – INTRODUÇÃO  

Partindo do pressuposto que o processo visa dirimir conflitos ou aperfeiçoar um ato, este último na 
jurisdição voluntária, a prova, qualquer que seja, surge como um meio de reconstruir os fatos pretéritos, o 
que não corresponde necessariamente à obtenção da verdade absoluta, mas sim uma relativa, mais próxima 
possível ao real  (FENOCHIETT; MORELLO, 1996, p. 42). 
 
Embora seja um assunto problemático, o enunciado nº 50 do Fórum Permanente de Processualistas Civis 
dispõe sobre o destino da prova da seguinte forma: 
 

Os destinatários da prova são aqueles que dela poderão fazer uso, sejam juízes, partes ou 
demais interessados, não sendo a única função influir eficazmente na convicção do juiz 
(Enunciado n. 50 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, 2017). 
 

À vista do exposto, devemos mencionar que o ordenamento pátrio contempla três ações probatórias, quais 
sejam: antecipação de prova, a arguição de falsidade e a exibição de documento. Contudo, nesse artigo, 
nossas atenções estarão direcionadas apenas à antecipação de prova. Logo, torna-se imprescindível, por 
meio do presente trabalho, buscarmos entender a efetividade e as particularidades da produção antecipada 
da prova, elemento que, embora reformulado, pode ser assimilado como uma novidade proveniente do 
CPC/15. 
 
 
2 – O CONTRADITÓRIO E O DIREITO À PROVA  

A Constituição Federal de 1988 é a nossa Norma Fundamental, Carta esta que assegura direitos e ampara 
todo o ordenamento pátrio. Quando relacionada com o direito à prova, um princípio acaba se destacando, 
isto é: o contraditório – vide art. 5º, inciso LV da CF/88. 
 



 

 2 

 JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAACZ - 2020 

No geral, o direito probatório é disciplinado via leis infraconstitucionais, as quais acabam definindo tanto 
regras específicas quanto gerais. A Carta Magna vigente não discorre expressamente a respeito do direito à 
prova, mas, ao nosso sentir, o faz de forma indireta, sobretudo respaldando-se no princípio do contraditório 
e na ampla defesa, a título de exemplo. 
 
Além disso, como fonte de validade formal e material de todo o nosso ordenamento, a Carta Magna de 
1988 tem como um dos seus alicerces garantir aos cidadãos o devido processo legal, elemento crucial no 
que tange a assegurar um processo justo e imaculado. O contraditório, assim como o direito à prova, por 
exemplo, é uma das garantias decorrentes desse devido processo legal. 
 
Didier Jr., Braga e Oliveira (2020) observam que “o direito à prova é conteúdo do direito fundamental ao 
contraditório”. Portanto, entendem que ele também seja um direito fundamental, mas não absoluto, dado 
que há conjunturas nas quais pode ser limitado, vide a hipótese de colidir com algum outro valor assegurado 
constitucionalmente. Como adendo, cabe mencionar que o contraditório também está presente em tratados 
incorporados ao direito nacional, como a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José 
da Costa Rica) e o Pacto Internacional dos Direitos Civil e Políticos.  
 
 
3 – CPC/2015 E A PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA 

Dentro do direito à prova, encontra-se o direito à produção da prova. Nessa lógica, haja vista a sua 
relevância, o advento do NCPC propiciou a criação de uma ação probatória autônoma genérica, a qual visa 
reafirmar o direito à produção da prova. 
 
A respeito disso, Didier Jr., Braga e Oliveira (2020) dizem o seguinte: 

 
A ação de produção antecipada de prova é a demanda pela qual se afirma o direito à 
produção de uma determinada prova e se pede que essa prova seja produzida antes da fase 
instrutória do processo para o qual ela serviria. É, pois, ação que busca o reconhecimento 
do direito autônomo à prova, direito este que se realiza com a coleta da prova em típico 
procedimento de jurisdição voluntária (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA; 2020). 
 

O Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73) autorizava três espécies de ações probatórias: a produção 
antecipada de prova (atrelada a urgência e restrita a prova oral e pericial), a justificação (não dependia de 
urgência e era limitada à prova testemunhal), e a exibição de documento (presente no rol dos meios de prova 
e classificada como ação cautelar). Todavia, o Código de Processo Civil de 2015 aglutinou a produção 
antecipada de prova e a ação de justificação e, assim, criou um único procedimento, o qual passou a 
autorizar a produção de qualquer prova, mesmo que inexista urgência no pedido. No mais, o CPC em vigor 
prevê a ação de exibição de documento ou coisa somente como meio de prova, perdendo o status de ação 
cautelar (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA; 2020).  
 
Atualmente, a produção antecipada da prova desvinculou-se de uma existência atrelada a cautelaridade, 
dada a desnecessidade de se comprovar periculum in mora (perigo da demora) para tal – embora haja 
exceções, o que será abordado a posteriori.  No entanto, é premissa básica do contraditório compreender 
que todos os envolvidos na lide têm o direito de participar da produção da prova, caso contrário a prova 
poderá ser inadmitida posteriormente. Ademais, se essa prova “especial” for usada em um processo futuro, 
a chamada prova emprestada (art.372, CPC/15), é primordial verificar se a sua formação obedeceu ao que 
foi supracitado (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA; 2020). 
 
 
4 – CABIMENTO 

O artigo 381 do CPC/2015 dispõe acerca de um rol exemplificativo de admissão da produção antecipada 
de prova, mais precisamente os seus três incisos e o §1º. 
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O inciso I do artigo 381 reflete uma remanescência da influência do periculum in mora, posto que tal 
dispositivo considera cabível a antecipação da prova no caso de existir um fundado risco iminente de tornar-
se impossível ou muito difícil verificar determinados fatos na pendência da ação.  
 
Outra possibilidade de cabimento é dada pelo inciso II desse artigo, perante o qual a antecipação dar-se-á 
em virtude da prova a ser produzida possibilitar a realização de uma autocomposição ou algum outro modo 
efetivo para sanar o conflito, um evidente esforço para dirimir conflitos sem a necessidade de judicializá-
los e, consequentemente, desobstruir o Poder Judiciário.  
 
No que concerne a circunstância prevista no inciso III, têm-se que, nesse caso, o interessado busca 
concretizar, por meio da prova, a necessidade de demandar a posteriori, uma vez que o fará respaldado. 
Caso conclua ser inoportuno o fazer, não ajuizará uma ação futura e, por conseguinte, contribuirá na 
mitigação de demandas excessivas. 
 
A última hipótese para admissão da produção antecipada da prova está prevista no §1º do artigo 381 do 
CPC/15, pois autoriza o arrolamento de bens reservado a realização de documentação, como em uma 
demanda que vise discutir a partilha de uma herança (NEVES, 2019). 
 
 
5 – NATUREZA JURÍDICA 

Didier Jr., Braga e Oliveira (2020) compactuam com a doutrina que o processo autônomo de produção 
antecipada da prova é de jurisdição voluntária, tendo em vista a desnecessidade de se comprovar um conflito 
de interesses para justificar a elaboração da prova, embora a litigiosidade exista em alguns casos. 
Outrossim, como dissemos anteriormente, essa produção antecipada não demanda cautelaridade, excetuada 
a hipótese do art. 381, inciso I do CPC/15. 
 
 
6 – COMPETÊNCIA 

A competência para a ação autônoma de produção antecipada da prova está disposta nos §§2º, 3º e 4º do 
art. 381 do CPC/15. 
 
O §2º do artigo 381 do CPC/15 dispõe que “a produção antecipada da prova é da competência do juízo do 
foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu”. Para NEVES (2019), isso diria respeito 
a foros concorrentes, perspectiva criticada por tal doutrinador, uma vez que o correto seria o local de 
produção da prova ser o único lugar ideal para tal. Ao falar sobre esse dispositivo, NEVES (2019) também 
critica a aplicação da expressão ação acessória, pois nem sempre a ação autônoma de produção antecipada 
de provas dará ensejo a uma demanda futura. 
 
Enquanto isso, o §3º do retromencionado artigo narra que “a produção antecipada da prova não previne a 
competência do juízo para a ação que venha a ser proposta”. Com relação a essa conjuntura, NEVES 
(2019) entende que, em uma mesma Comarca ou Seção Judiciária, a vara que produziu as provas estaria 
preventa para julgar a demanda principal. Conquanto, caso os processos discorrerem sobre competência 
territorial distinta, não se falará em prevenção. 
 
Há ainda o §4º do art. 381 do CPC/15, segundo o qual a produção antecipada de prova solicitada em face 
da União, autarquias ou empresa pública federal será de competência da Justiça Estadual, desde que não 
haja vara federal na localidade. Vale dizer que isso é fruto da competência por delegação, prevista no art. 
109, §§ 3º e 4º da Constituição Federal de 1988 (NEVES, 2019).  
 
 
7 – PROCEDIMENTO 

O art. 382 do CPC/2015 norteia a produção antecipada da prova no que diz respeito ao procedimento. Isto 
posto, tal dispositivo legal, em seu caput, defende que o requerente deve, na petição inicial, apresentar as 
razões que embasariam a necessidade de antecipação da prova, bem como discorrer, minuciosamente, 
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acerca dos fatos sobre os quais a prova recairá. Como adendo, cabe mencionar que a autonomia da produção 
antecipada da prova será sempre garantida, necessitando de uma ação autônoma para satisfazê-la.  
 
Conforme preceitua o §1º do art. 382, o juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a 
citação dos interessados na antecipação da produção probatória ou no fato que almeja-se provar, ressalvado 
se o caráter contencioso inexistir. Acerca disso, é extremamente oportuno relembrar que, em respeito ao 
princípio do contraditório, o uso de uma prova em face de pessoa que não participou da sua produção é 
inadmissível. Nesse sentir, prudente seria o autor indicar sujeito que deve integrar a relação jurídica alvo 
desse esclarecimento e, que, na hipótese de ajuizamento da chamada ação principal, venha a compô-la 
(NEVES, 2019).  
 
Nesse diapasão, cabe recorrermos ao pensamento de Didier Jr., Braga e Oliveira (2020) novamente, os 
quais observam que: 

 
Como em qualquer procedimento de jurisdição voluntária, os interessados devem ser 
citados; neste caso, os interessados na produção da prova devem ser citados para 
acompanhá-la (art. 382, §1º, CPC). A citação exerce papel importantíssimo, pois é a 
condição de eficácia da prova perante aqueles contra quem se pretende que a prova seja 
utilizada (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA; 2020). 

 
Com a realização da citação, eventual pedido de desistência da produção antecipada de prova estará sujeito 
à concordância dos demais envolvidos. A respeito disso, cabe informar que, nesse procedimento, existe a 
figura dos interessados, mas não, propriamente, autor e réu. Ao dispensar a citação de interessados em 
virtude da inexistência de caráter contencioso, a parte final do §1º do art.382 do Código de Processo Civil 
dispõe sobre a chamada “produção antecipada de prova unilateral”, cuja finalidade do requerente é usar 
tal prova para formar o seu próprio convencimento (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA; 2020). 
 
Já o §2º do art. 382 do Novo CPC enuncia que o magistrado não se pronunciará sobre a ocorrência ou a 
inocorrência do fato, tampouco sobre as consequências jurídicas dessas situações. Logo, a antecipação da 
produção probatória tem como finalidade legitimar essa prova, a qual será produzida consoante os ditames 
legais, vide respeito ao princípio do contraditório, por exemplo. 
 
No que tange ao §3º do artigo supramencionado, cabe pontuar que tal dispositivo permite que os 
interessados requeiram a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que ambas estejam 
associadas a um fato comum e que isso não ocasione demora excessiva. 
 
Com relação ao §4º do artigo 382 do CPC/15, visualiza-se evidente cerceamento de defesa, uma vez que 
referido instrumento normativo inadmite defesa ou recurso nesse procedimento, ressalvados os recursos em 
face de decisão que indefira totalmente a produção da prova almejada pelo requerente originário. 
 
Com a conclusão dessa produção antecipada, o magistrado proferirá uma sentença constitutiva e 
homologatória da prova, respeitando, claro, o que é dito no art. 382, §2º do CPC/15. Nessa lógica, Didier 
Jr., Braga e Oliveira (2020) explicam que a valoração da prova somente ocorrerá nos seguintes casos: 
 

(i) a parte vier a promover outra ação, em que afirma outro direito, cujo suporte fático 
será provado com a prova produzida antecipadamente; (ii) o juiz julgar a demanda, já em 
curso, que se funda em direito cujo suporte fático foi provado com a prova produzida 
antecipadamente (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA; 2020). 

 
Por fim, o art. 383, caput do CPC, narra que os autos permanecerão em cartório pelo prazo de 1 (um) mês 
a fim de oportunizar aos interessados eventual extração de cópias e certidões. Transcorrido esse prazo, diz 
o parágrafo único que os autos serão entregues ao interessado que promoveu tal medida. 
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8 – CONCLUSÃO 

Embora a produção antecipada da prova tenha uma série de peculiaridades, como descrevemos no decorrer 
desse artigo, ela configura-se como uma ferramenta essencial na busca por um processo justo. Revelou-se 
louvável a “repaginação” desse instrumento no NCPC, sobretudo porque é um mecanismo adicional na 
busca pela verdade dos fatos, mesmo que esta seja relativa, como anteriormente tratamos. Destarte, a 
produção de provas de maneira antecipada mostrou-se uma medida de considerável ajuda na mitigação de 
processos, pois possibilita que determinadas questões sejam sanadas sem a necessidade de uma ação 
principal, logo, desobstrui-se o Poder Judiciário de demandas excessivas. 
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