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Prova no Processo Civil
Aspectos Gerais

 Meios de prova 

- todos os meios legítimos, ainda que não especificados em lei

 Produção

- pelas partes ou pelo juiz (de ofício)

- não se produzirão provas inúteis ou protelatórias



Prova no Processo Civil
 Apreciação das provas

- julgamento com base em todas as provas produzidas no processo, não 
importa quem produziu

- observância do contraditório

Acordo TRIPS - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
relacionados ao Comércio):

“Artigo 41 

3 – (...) As decisões sobre o mérito de um caso serão tomadas apenas com 
base em provas sobre as quais as partes tenham tido oportunidade de se 
manifestar.”



Prova no Processo Civil
 Ônus da prova

- autor: fatos constitutivos de seu direito

- réu: fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 
autor

- juiz pode alterar o ônus, conforme o caso

 Não é preciso prova para:

- fatos notórios

- fatos confessados ou incontroversos



Prova em casos de violação à PI

Prova da titularidade do 
direito de propriedade 

intelectual

Prova da violação do direito 
de PI



Prova da propriedade industrial

 Patente de invenção

 Modelo de utilidade

 Desenho industrial 

 Registro de Marca



Prova dos Direitos Autorais

 Autor deve comprovar titularidade dos direitos autorais

- não é preciso registro oficial

 Convenção de Berna: países podem exigir que a obra esteja fixada para ser 
protegida

- Estados Unidos e Canadá: exigem

- Brasil, Portugal, Espanha, França e Austrália: não exigem, mas a fixação 
facilita a prova



Provas em casos de PI

 Prova em poder da parte contrária

- Acordo TRIPS: art. 43.1 prevê que quando uma parte tiver indicado prova 
relevante que esteja sob o controle da parte contrária, o juiz pode determinar a 
apresentação de tal prova.

- Brasil: previsão no CPC, como pedido de exibição de documento ou coisa.



Provas em casos de PI

 Prova em poder da parte contrária

E se não apresentar?

- art. 43.2 do Acordo TRIPS: o juiz poderá ter autoridade de decidir com base nas 
informações apresentadas pela parte prejudicada com a recusa.

- Brasil: se a prova não for exibida ou não for acolhida a justificativa de recusa, 
ao decidir o pedido o juiz admitirá como verdadeiro os fatos que a parte 
contrária pretendia provar (art. 400 do CPC).

Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas coercitivas, indutivas ou sub-
rogatórias para que o documento seja exibido.



Infração à direitos de PI
 Prova da infração dos direitos de PI por todos os meios, tais como:

 Prova documental 

- Meio físico: notas, recibos, cartas, revistas, manuais, material de publicidade, 
fotografias etc.

- Meio eletrônico: e-mail, website, SMS, mensagens em redes sociais, áudios, 
vídeos etc.

- Ata notarial



 Depoimento das partes

 Prova testemunhal

 Prova pericial

 Inspeção judicial

 Prova emprestada



Infração à direitos de PI
 Ônus da prova da infração: em regra, do autor.

 Patente de processo: exceção

- Art. 34 do Acordo TRIPS: no caso de patentes de processo, o juiz pode 
determinar que seja ônus do réu provar que o processo para obter aquele 
produto é diferente daquele patenteado.

Ausente a prova em contrário, será considerado que o produto foi obtido pelo 
processo patenteado se:

a) o produto for novo; ou

b) existir probabilidade significativa do produto ter sido feito com o processo 
patenteado e não foi determinado o processo utilizado.

- Brasil: regra incorporada no art. 42 da Lei de Propriedade Industrial



Outros fatos a provar:
 Duração da violação a direitos de PI

 Prejuízos causados pela violação

 Cabe ao réu comprovar fatos que afastem o direito do demandante



Conclusão

 É fundamental a produção de prova para caracterizar a infração de direitos 
de PI (e a extensão dessa infração).

 Cabe principalmente ao autor trazer toda a prova necessária para a 
julgamento do processo, ou indicar como produzi-la.

 Meios de prova são amplos.



Muito obrigado!
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