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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objeto a análise dos institutos processuais atinentes 

às provas, meios de produção e atividade cognitiva do magistrado. Com o advento 

do Código de Processo Civil de 2015, a busca pela chamada verdade real ganhou 

relevância, em detrimento da verdade formal. A construção fática ganhou novos 

contornos com a legislação processual atual, concernentes à sanabilidade de vícios 

processuais, ampliação dos poderes instrutórios e novos meios de prova. Ademais, 

vale dizer que a tecnologia também repercute no mundo do direito, trazendo 

mecanismos e plataformas capazes de registrar eventos, com potencialidade de 

aclarar os fatos trazidos em Juízo. Tanto que a legislação instrumental traz como 

meio de prova a ata notarial. Dentro desse novo contexto, a pesquisa abordará a 

nova abordagem das provas no processo civil, tais como suas espécies e meios de 

produção, junto à tecnologia, notadamente a internet e aplicativos, à luz da doutrina 

e jurisprudência. 

INTRODUÇÃO 

A elaboração de uma nova legislação processual civil se fez necessária para atender 

aos anseios da comunidade, para a construção de um procedimento capaz de 

albergar primados constitucionais, compreendidos na celeridade, flexibilidade, 

eficiência e legalidade. Trata-se de um modelo constitucional de processo, fruto de 

movimentos ocidentais como o neoconstitucionalismo, cujo destinatário final é a 

pessoa humana. Diferentemente do modelo seguido pelo legislador de 1973, o 

legislador deixou em plano menor o tecnicismo e a rigidez processual para dar vida 

a um procedimento flexível, com formalismos menos exacerbados, visando a 

resolver a questão de mérito. Em outras palavras, o procedimento se preocupa em 

atender o direito material. 

Neste quadro, O Código de Processo Civil de 2015 traz um novo paradigma no que 

tange a análise meritória e da atividade cognitiva na relação jurídica processual. A 

busca pela verdade real ganhou maior espaço com a nova legislação, em detrimento 

de formalismos que obstavam a discussão fática. A construção da verdade passa 

pela atuação das partes, que ganhou nova roupagem através da legislação 

processual atual, caminhando para um processo cooperativo. Além disso, institutos 

e técnicas processuais foram adaptados e meios instrutórios foram aprimorados. De 

outro lado, a nova legislação retirou, ao menos expressamente, a palavra “livre”, 



quando se trata da apreciação das provas pelo Juiz, o que pode ensejar embaraços 

na análise da verdade real. 

A problemática deste trabalho está na análise das normas processuais acerca do 

instituto da prova, seus meios de produção, a atividade cognitiva e a tecnologia 

como fator determinante para influenciar a atividade e os meios probatórios e a 

apreciação das provas produzidas pelo Juiz. 

OBJETIVOS 

a) analisar as normas processuais que privilegiam a construção da verdade real; 

b) analisar e explicitar, pormenorizadamente, a evolução do instituto da prova; seus 

meios de produção e o princípio da “livre” apreciação das provas; 

c) analisar as novas normas acerca da atividade instrutória e os poderes do Juiz 

para a condução da relação jurídica processual 

d) analisar o impacto da tecnologia no direito processual civil e as novas tecnologias 

como meios de provas. 

METODOLOGIA 

A investigação do tema se perfaz pelo método dedutivo, em observância às 

inovações legislativas processuais civis, através dos princípios constitucionais 

processuais, e, posteriormente, com o amparo da doutrina e evolução 

jurisprudencial, o estudo do instituto processual das provas, seus meios de 

produção, bem como as técnicas atribuídas ao Juiz para a condução do processo, 

notadamente no que tange à fase instrutória e a influência da tecnologia e suas 

plataformas e instrumentos como meio probatório. 

DESENVOLVIMENTO 

Ao buscar efetivar as diretrizes constitucionais do processo, no cenário da 

“constitucionalização do direito processual civil”, o legislador buscou aprimorar o 

instituto da prova, os meios de sua produção, bem como a ampliação dos poderes 

do Juiz para melhor condução cognitiva. Além disso, há preocupação do legislador 

com o julgamento do mérito, apresentando um sistema de nulidades mais flexível, 

permitindo a sanabilidade de vícios. 

Essa nova perspectiva inserta na legislação traduz maior preocupação com a busca 

da verdade real no processo civil. O procedimento é moldado para que a construção 

fática na relação processual se aproxime do que realmente ocorreu no mundo real, 

para que a prestação jurisdicional entregue efetivamente a tutela sobre o fato que 

originou o direito discutido. 



O instituto das provas também foi aprimorado, muito por conta da tecnologia, a 

exemplo da ata notarial, que entrou para o mundo jurídico como meio probatório 

típico. Há, ainda, meios de provas que podem ser utilizados no processo como 

vídeos, mensagens dentre outros trazidos pela tecnologia. Mostra-se, aqui a 

interferência da tecnologia na produção de provas no processo. 

Ademais, dentro dessa nova perspectiva e novidades tecnológicas, o legislador 

parece ter posto um contraponto na atividade jurisdicional, ao retirar a expressão 

“livre” da apreciação das provas pelo Juiz, implicando, ao que parece, numa 

mitigação análise das provas para formação do convencimento. 

Pelo trabalho estar em desenvolvimento e, por se tratar de estudo sobre uma nova 

legislação, não há posicionamentos doutrinários tão consolidados acerca do tema. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Não fora possível chegar a resultados concretos acerca deste tema, vez que o Novo 

Código de Processo Civil vigora há poucos anos. 

Desta forma, pode-se chegar, preliminarmente, aos seguintes resultados 

preliminares: (i) a legislação processual visa buscar a verdade real com maior vigor 

do que a legislação anterior; (ii) a análise das provas pelo juiz ganhou uma nova 

perspectiva, com capacidade de interferência na atividade cognitiva; (iii) o livre 

convencimento motivado, ao menos expressamente, foi mitigado com a legislação 

processual vigente.  
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