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There are things known 
And there are things unknown, 

And in the between are the doors of perception
(Aldous Huxley)

A ramagem começa a sussurrar
Alguma coisa que não se entende logo

E parece a canção das manhãs novas
(Carlos Drummond de Andrade)  

A meu pai, Ana, Meg, Ruth e Max

À suave e sempre presente memória de minha mãe: 
Maria Aparecida de Souza Borges

BOOK_030216.indb   5 04/03/16   15:56



BOOK_030216.indb   6 04/03/16   15:56



Sumário

PALAVRAS PRÉVIAS 11

PREFÁCIO 13

APRESENTAÇÃO 15

1. INTRODUÇÃO 17
1.1. Razão da escolha do tema : a importância  

da prova para o processo e da presunção  
para a prova  17

1.2. Razão de ordem : a delimitação  
do objeto de estudo  20

1.3. Fixação terminológica e razão de método  22

2. A PROVA NO CONTEXTO PROCESSUAL CONTEMPORÂNEO 25
2.1. O direito à prova enquanto instrumento  

a serviço da cognição processual e do direito  
à tutela jurisdicional efetiva 25

2.2. A noção processual de prova : a (re)definição dos  
contornos da prova no processo civil contemporâneo 40

2.3. O objeto e a fixação da prova em juízo : o que se prova 
e como se prova : duas premissas necessárias para uma 
adequada compreensão do fenômeno probatório 97

BOOK_030216.indb   7 04/03/16   15:56



3. A PROVA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL 111
3.1. O destinatário da prova: o  

convencimento do juiz pela prova  111

3.2. A busca da verdade como pressuposto do convencimento  
do juiz pela prova: a relação entre a verdade e a prova  116

3.3. Finalidade da prova ante as limitações da  
busca no processo de uma verdade ideal 133

3.4. A valoração jurídica da prova:  
uma abordagem geral 139

4. A PRESUNÇÃO EM MATÉRIA CIVIL:  
UMA ABORDAGEM GERAL 195
4.1. Aspectos gerais: a importância da  

presunção no direito probatório  195
4.2. Os contornos da presunção: o que é e  

como atua a presunção no âmbito jurídico:  
enfoque etimológico, legal e doutrinário 200

4.3. Uma tentativa de conceituação  238
4.4. O fato indiciário 240
4.5. O fato presumido 256
4.6. A estrutura lógico-silogística da presunção  258
4.7. Espécies de presunção: as presunções  

legais e as presunções judiciais 273
4.8. A razão da presunção: a insuficiência da percepção direta em 

matéria de prova e a estabilidade das relações jurídicas  284
4.9. Natureza jurídica da presunção 291

5.A PRESUNÇÃO JUDICIAL: UM EXERCÍCIO  
DE RACIONALIDADE NO PROCESSO 297
5.1. Características da presunção judicial: a  

dinâmica da presunção judicial 297
5.2. Presunção judicial e o princípio do contraditório:  

a ilação presuntiva em uma perspectiva dialética 305
5.3.Presunção judicial e argumentação jurídica: a  

exigência de racionalidade do discurso jurisdicional 311

BOOK_030216.indb   8 04/03/16   15:56



5.4. Presunção judicial e o controle da formação da convicção  
do juiz na persuasão racional: os standards probatórios 334

5.5.Força probante da presunção judicial  360
5.6. A infirmação (pela prova do contrário ou pela contraprova) 

da presunção judicial e o conflito de presunções 365
5.7.Presunção judicial e prova prima facie 370
5.8.Presunção judicial e res ipsa loquitur 374

6. A PRESUNÇÃO JUDICIAL E A PROBABILIDADE LÓGICA: 
O RECURSO ÀS MÁXIMAS DA EXPERIÊNCIA 377
6.1. As máximas da experiência: aspectos gerais 377
6.2.Classificação das máximas da experiência: regras da 

experiência comum e regras da experiência técnica 404
6.3.A função das máximas da experiência na  

formação do convencimento jurisdicional 415
6.4. Limites à atuação das máximas da experiência  425
6.5. A jurisprudência e a utilização das máximas da  

experiência na prova pela presunção 434

CONCLUSÃO  449

BIBLIOGRAFIA 461

LISTA DE REFERÊNCIAS DE JURISPRUDÊNCIA 483
Jurisprudência portuguesa 483
Jurisprudência brasileira 486
Jurisprudência espanhola 488
Jurisprudência italiana 488
Jurisprudência norte-americana 489

BOOK_030216.indb   9 04/03/16   15:56



BOOK_030216.indb   10 04/03/16   15:56



11

Palavras prévias

O presente livro consiste basicamente na dissertação de Mestrado 
Acadêmico em Ciências Jurídicas, defendida em setembro de 2015, na 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tendo como título 
original ‘A presunção judicial e a formação do convencimento do juiz 
no processo civil’, elaborada sob a orientação do Prof. Dr. José Luís 
Ramos, a quem todos os agradecimentos ainda não seriam suficientes.

Após a defesa, realizada perante júri presidido pelo Prof. Dr. Pe-
dro Romano Martinez, tendo como arguente o Prof. Dr. Rui Pinto, 
ambos também da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
e a quem, da mesma forma, devo muitíssimo, foram feitas pequenas 
correções e alterações no texto, incorporando reflexões propostas 
pelo júri, mas principalmente para adaptação da obra aos termos do 
novo Código de Processo Civil brasileiro (Lei n. 13.105, de 16 de 
março de 2015), cuja aprovação no Congresso Nacional brasileiro e 
subsequente sanção e promulgação foram posteriores ao depósito da 
dissertação em junho de 2014.

O trabalho que ora se submete à comunidade jurídica resulta de 
longa pesquisa desenvolvida sobre o direito à prova, essencial para a 
efetiva tutela do direito material em juízo, especialmente sobre a prova 
pela presunção. É pela prova, voltada para a apuração das alegações de 
fato deduzidas pelas partes, que a presunção opera. Ela, a presunção, 
atua sobre e para a prova, especificamente no contexto da formação 
do convencimento do juiz. 

Conforme deixaremos claro ao longo do trabalho, a presunção é, 
para nós, não um meio de prova, mas sim um método de prova. Fixado 
no processo o fato indiciário, parte-se dele e, através de uma inferência, 
chega-se à prova do fato presumido.
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A presunção é esse meio lógico ou mental de descoberta do fato 
presumido, firmada pela lei ou pelo juiz no caso concreto, guiando-se 
ao de um fato desconhecido, notadamente ante a insuficiência da per-
cepção direta em matéria de prova. À vista do fato conhecido, a lei ou 
o juiz, normalmente, mas não sempre, com base no id quod plerumque 
accidit, extraem dos indícios determinadas consequências fáticas. 

Em regra, são as máximas da experiência que amoldam esse nexo 
lógico inerente a toda presunção. São elas que dão concretude à ilação 
presuntiva, tornando-a, antes de tudo, um exercício de racionalidade 
no processo. 

Se o nexo lógico é a pedra de toque da presunção, a máxima da 
experiência o é do nexo lógico. É ela o anel de conjunção entre o fato 
indiciário e a conclusão dele retirada – com base no que ordinaria-
mente acontece – para a formação da convicção do juiz sobre os fatos 
relevantes para a solução da lide.

Ronaldo Souza Borges
Belo Horizonte, verão de 2016
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Prefácio

Pede-me o Mestre Ronaldo Souza Borges o encargo de escre-
ver umas palavras, em jeito de prefácio, à sua monografia intitulada 
“Presunção Judicial e a Formação do Convencimento do Juiz no 
Processo Civil”. Ela representa a dissertação de Mestrado, discutida e 
aprovada com distinção na Faculdade de Direito de Lisboa, perante 
um júri no qual exerci as honrosas funções de orientador, depois 
de, na parte lectiva do Mestrado, ocorrida na Escola Superior de 
Magistratura de Recife (ESMAPE), me ter apercebido das notáveis 
capacidades do Mestre Ronaldo Souza Borges. Por isso, ao longo da 
elaboração e defesa da dissertação pude reafirmar o que vislumbrara 
antes e que se comprovou na íntegra, dado a dissertação representar 
um grande fôlego de investigação e de reflexão, sem perder, honra 
lhe seja feita, o fio condutor, o propósito, que o levou a investigar 
e aprofundar um tema tão relevante. Ainda por cima, na óptica da 
difícil contraposição entre a presunção em matéria civil e a pre-
sunção judicial.

Tendo em conta a importância do tema, foi em boa hora que o 
Mestre Ronaldo Souza Borges se dedicou a este assunto. Tratou-o 
de forma aprofundada, apresentando conclusões muito relevantes 
no propósito de estudar a aceitabilidade lógica da presunção judi-
cial. Apesar de se tratar de um tema complexo, o Mestre Ronaldo 
Souza Borges conseguiu dar-lhe sentido e clareza, no modo como 
desenvolveu e expôs o tema, qualidades elogiadas pelo júri, durante 
as provas públicas que lhe atribuíram o grau de Mestre em Direito. 
Por isso, estou certo de que o leitor, jurista ou não jurista, confir-
mará que o Direito não tem de ser árido, hermético. Pode tratar de 
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questões que diz a todos respeito, designadamente no que respeita 
ao convencimento do juiz e à correlativa aplicação da justiça pelos 
tribunais.

Lisboa, 22 Janeiro de 2016
José Luís Bonifácio Ramos

Professor Associado da Faculdade de Direito
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Apresentação

Honrou-me o convite do caríssimo amigo e respeitado colega, o 
eminente Juiz de Direito Ronaldo de Souza Borges, para a apresentação 
desta obra, o que posso atribuir, além de sua generosidade, ao convívio 
que se tornou amizade paternal desde a sua brilhante participação e 
excelente classificação no concurso de ingresso à Magistratura do Es-
tado de Minas Gerais, e quando pude ter o primeiro contato com o 
seu talento jurídico, fruto de capacidade intelectual invulgar, raciocínio 
objetivo, expressão clara e direta, que se aliam à sua personalidade rica 
em virtudes, destacando-se a lealdade, a seriedade e a dedicação que 
empresta a tudo o que faz. Daí por diante, o seu formidável trabalho 
jurisdicional e notavelmente vocacionado nas comarcas de Minas No-
vas, Januária, Cataguases e atualmente em Coronel Fabriciano, o faz 
despontar como um dos magistrados mais destacados de sua geração, 
respeitado pelos seus pares e reconhecido pelos jurisdicionados.

Já pela escolha do tema intrigante e que atrai a atenção, sobressai o 
relevo pretendido de apresentar, analisar, fomentar a discussão e ofere-
cer possíveis soluções aos diversos aspectos atuais e controvertidos que 
envolvem o efeito da invocação e da análise da prova pela presunção 
na formação do convencimento do Juiz, influenciando e baseando a 
sua decisão.

Tem-se aqui, mesclados e dosados na exata medida, o estudo cien-
tífico do professor e a experiência do magistrado, ambos preocupados 
com o tempo atual e sua evolução social e moral, que atingem direta-
mente a formação e a interpretação do direito na sua pretensão e na sua 
entrega, em alerta com a melhor doutrina e a mais atual jurisprudência. 

O autor, que enobrece a nova geração de juristas mineiros, partici-
pando e efetivamente atuando, sempre com brilhantismo, de inúmeros 
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seminários e cursos nacionais e internacionais, demonstra o perfil voca-
cionado dos que se dedicam ao estudo do direito, com a preocupação 
científica de não interpretá-lo superficial e apressadamente, de modo 
geral, sob a estrita literalidade da norma escrita; mas, sim, sob a luz de 
cada caso concreto e específico, na busca do mais justo.

Anote-se que, embora de natureza técnica, o conjunto da obra 
evolui em leitura suave e agradável, sobrevindo naturalmente a noção 
e a compreensão do assunto tratado, inclusive com momentos que 
sugerem o diálogo entre o autor e o leitor interessado.

Por consequência destas considerações, pode-se concluir que, cer-
tamente, a obra e o autor terão a merecida aceitação, seja pela qualidade 
e cuidado do trabalho, seja por evidente utilidade no estudo, na análise 
e na verificação das inovações trazidas com a evolução do tema, diante 
do direito e da prática processual. 

Geraldo Augusto de Almeida
Desembargador no Tribunal de Justiça  

do Estado de Minas Gerais
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1Introdução

1.1. Razão da escolha do tema: a importância  
da prova para o processo e da presunção  
para a prova
I. A ciência jurídica, tendo como objeto a conduta humana juri-

dicamente regulada, pressupõe a existência de fato e norma1.
O fato serve de suporte ao direito. Sem ele a norma não tem inci-

dência. Só no fato e à luz do fato é que a norma se apresenta em toda 
a sua plenitude. É da análise dos fatos, em suas múltiplas circunstâncias, 
que deflui o sentido da conduta humana, sentido esse que determinará 
a aplicação da regra jurídica.

Tanto a lei, na elaboração da norma, como o juiz, ao aplicá-la, 
necessitam do fato. Para persecução do ideal de justiça, dando a cada 
um o que é seu, é imprescindível ao juiz uma adequada compreensão 
do contexto fático subjacente à demanda. 

II. Nesse sentido, um dos temas mais relevantes e instigantes que 
o processualista contemporâneo se vê às voltas é justamente a temática 

1 Não somente de fato e norma, mas também de fato e norma. Nesse sentido, p. ex., 
a teoria tridimensional de Miguel Reale, para quem o direito é não apenas fato e 
norma, tendo também uma carga valorativa. Para essa corrente de pensamento, em 
toda a experiência jurídica esses três elementos se encontram presentes. O homem 
se propõe à realização de certos fins e, para tanto, desenvolve atividades motivadas 
valorativamente. No processo de formação do direito, faz-se sempre uma opção 
entre alternativas que se apresentam para a criação da norma. Quando a lei regula 
determinado tipo de conduta, normatizando-a, pretendendo que o destinatário 
da norma aja de certa maneira, assim o faz em função de uma opção valorativa. 
Sobre a estrutura tridimensional do direito, REALE. Miguel. Lições preliminares de 
direito. 27. ed. 9. tiragem. São Paulo : Saraiva, 2010. pp. 60-68.
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da prova, da reconstrução processual das alegações de fato trazidas ao 
processo, imprescindível para a solução da ação.

O caminho investigativo percorrido pelo juiz, ao fim do qual 
ele formará sua convicção sobre o contexto fático subjacente à lide, 
extraindo do acervo probatório determinados resultados, é o ponto 
nevrálgico do processo. 

A prova é condição sine qua non para a realização da justiça. Para 
aplicação do direito, é preciso que se demonstrem os fatos alegados. 
Com base na prova dos autos, o juiz extrairá a consequência jurídica 
própria à situação discutida pelas partes.

III. As coisas, contudo, não são tão simples. Não é sempre que 
a prova se apresenta cristalina, espancando todas as dúvidas advindas 
sobre a efetiva existência dos fatos alegados pelas partes.

Em inúmeros casos, a prova direta é de difícil, senão impossível 
produção, seja porque o fato se apresenta muito complexo, seja porque 
se apresenta inacessível ou ao menos muito difícil a sua reconstrução 
no processo.

Na impossibilidade de que alcance diretamente o fato, de que 
meça e apure, através de uma prova direta, a idoneidade da alegação 
fática deduzida pela parte, vale-se o juiz (pela imposição legal ou pela 
sua própria iniciativa) do que se denomina presunção. 

Muitas vezes, é sobre ela que se formará a convicção do juiz sobre 
a qual ele fundará a sua decisão.

IV. As presunções respondem à necessidade de obtenção de se-
gurança e de certeza na ordem jurídica, proporcionando ao juiz uma 
representação da realidade, mesmo quando não lhe é dado conhecê-la 
através de uma prova direta, mas tão somente através de uma prova 
referente a um fato meramente instrumental ou secundário.

As exigências de instrumentalidade, de efetividade e de segu-
rança jurídica que pautam o processo contemporâneo, mais do que 
meras ideias vagas, são pautas que regulam a dialética processual e os 
resultados que dela se esperam via prova pela presunção, via prova 
obtida através de um raciocínio conclusivo, orientado pelos cânones 
da lógica e da racionalidade. 

É não só compreensível, mas mesmo necessário, que a lei e o 
juiz lancem mão de presunções quando o fato em causa seja de difícil 
ou impossível percepção, como, p. ex., quando se trata da apuração 
de intenções suspeitas que se ocultam habilmente, como sucede nos 
atos de má-fé em geral, inferindo com base em um fato conhecido a 
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existência de um fato desconhecido, um fato cuja demonstração escapa 
dos limites da prova direta.

Isso sob pena de que o processo torne-se um simulacro de efeti-
vação do direito material, de solução dos conflitos de interesse levados 
à apreciação do Judiciário, sem um mínimo de conexão com a rea-
lidade dos fatos, de comprometimento com a busca da verdade e da 
realização da justiça.

Sem o recurso à presunção, a parte ficaria privada da realização 
de seu direito sempre que não lhe fosse possível a prova direta do 
fato sobre o qual ele se sustenta, sobre o qual seu direito se erige e 
se lhe resguarda.

V. A insuficiência da percepção direta em matéria de prova e 
também a estabilidade das relações jurídicas norteiam a aplicação das 
presunções, cuja importância vai além do processo civil.

Muitos ramos do processo lidam, direta ou indiretamente, com 
noções básicas relacionadas à presunção. Não se desconhece a impor-
tância que a presunção tem para o processo administrativo, o processo 
tributário, o processo trabalhista e mesmo o processo penal. 

Para nós, contudo, interessa primordialmente, no presente traba-
lho, a atuação da presunção no processo civil e como ela norteará a 
formação do convencimento do juiz. Sempre que necessário faremos 
referência a como a presunção atua em outras áreas. Mas é quanto ao 
processo civil que centraremos nossa atenção.

VI. Especialmente preocupa-nos o controle da formação e da 
valoração da presunção judicial, de como ela surge, influi e molda o 
convencimento do juiz. 

Se na presunção legal, o nexo entre o fato-base e o fato presumido 
está normativamente fixado, não oferecendo maiores indagações, na 
presunção judicial, sua aferição é mais problemática.

O reconhecimento do problema é o primeiro passo para a fixação 
de critérios para a verificação da aceitabilidade racional da presunção, 
aferida com base na probabilidade lógica, identificada, ao fim e ao cabo, 
com a experiência do que ordinariamente acontece.

Tudo a fim de que se garanta à presunção o status que lhe cabe 
na seara probatória, espancando as desconfianças que, vez ou outra, 
sobre ela recaem, como se se tratasse de um método de descoberta da 
verdade sem credibilidade.

Cada vez mais a presunção exerce um papel relevantíssimo para a 
apuração dos fatos no processo. É preciso que sobre ela se construa e se 
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do direito material. Na impossibilidade de que 
alcance diretamente o fato, de que meça e 
apure, através de uma prova direta, a idoneidade 
da alegação fática deduzida pela parte, 
vale-se o juiz, para formação de sua convicção, 
atendendo a uma imposição legal ou orientado 
pelos cânones da lógica e da racionalidade, 
do que se denomina presunção, a qual lhe 
proporciona uma representação provável da 
realidade, viabilizando a realização da justiça.

Ligando-se à insu� ciência da 
percepção direta em matéria de 
prova, a presunção atua sobre 
e para a prova, especi� camente 
na formação do convencimento 
do juiz, possibilitando-lhe que, 
com base em um fato conhecido, 
in� ra a existência de um fato 
desconhecido. Nesse sentido, a 
prova pela presunção coloca-se a 
serviço da efetividade processual, 
a qual, mais do que uma mera 
ideia vaga, é pauta imprescindível 
do processo e dos resultados 
que dele se esperam, permitindo 
a tutela mesmo dos direitos 
cuja prova do fato sobre o qual 
se sustentam seja de difícil ou 
mesmo impossível produção.
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