
PROVA INEQUÍVOCA, VEROSSIMILHANÇA E FUNDAMENTAÇÃO N O 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO 

 

Antonio Adonias Aguiar Bastos1 

 

SUMÁRIO:  1. Introdução; 2. A prova inequívoca, a verossimilhança e a 

fundamentação no contexto da antecipação dos efeitos da tutela jurídica no 

ordenamento brasileiro; 3. Prova inequívoca, verossimilhança da alegação e 

fundamentação da decisão – um trinômio inseparável; 3.1. Verdade e verossimilhança 

no processo judicial. Compromisso ético do julgador; 3.2. Prova, prova inequívoca, 

certeza e verossimilhança; 3.3. Fundamentação; 3.4. A verificação do binômio prova 

inequívoca-verossimilhança no caso concreto. Controle pela fundamentação; 3.5. 

Verossimilhança x fumus boni iuris; 4. Conclusão; 5. Bibliografia. 

 

1. Introdução. 

 

A doutrina brasileira tem empreendido grande esforço na definição da prova inequívoca 

e da verossimilhança, que constituem pressupostos comuns e indispensáveis à 

antecipação dos efeitos da tutela jurídica, constantes no caput do art. 273, do CPC. 

 

Em meio aos diversos posicionamentos, percebemos uma tentativa de construção 

teórica baseada numa dogmática analítica, com o estabelecimento de conceitos gerais e 

prévios, que visam propiciar uma segurança jurídica, isto é, um referencial de controle 

sobre a atuação do magistrado na análise dos casos concretos. 

 

Concordamos com tal preocupação e entendemos seja ela bastante pertinente. 

Primeiramente, porque uma teoria geral não pode repousar sobre casuísmos. Em 

segundo lugar, porque, numa sociedade como a brasileira, em que certos déficits 

culturais e políticos ainda não foram superados, a existência de elementos de controle é 

instrumento de garantia contra arbítrios. 

                                                 
1 Mestrando em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Especialista em Direito 
Processual pela Universidade Salvador (UNIFACS). Professor nas Faculdades de Direito da Universidade 
Católica do Salvador (UCSal.), da UNIFACS e da Faculdade Ruy Barbosa (FRB), e dos cursos de pós-
graduação lato sensu em Direito Processual Civil da Fundação Faculdade de Direito da UFBA e do Curso 
JusPodivm. Advogado. 



 

Preocupa-nos, contudo, quando, nesta tentativa, a doutrina esquece que o processo 

judicial não pode mais ser concebido como instrumento de mera aplicação, repetitiva, 

do direito objetivo. Esta noção nos parece obsoleta, além de escamotear um discurso de 

sedimentação acrítica de poder, sem apuração de responsabilidades sociais. Nesta linha, 

os problemas do sistema se localizariam somente no seu objeto (no ordenamento 

jurídico), como se o desempenho dos atores não interferisse na criação, modificação e 

extinção de direitos. 

 

Não podemos adotar outra concepção senão a de que a atuação do direito objetivo se dá 

no processo e através dele. Por isso mesmo, ele é elemento integrativo do direito, seja 

no caso concreto conflituoso, seja no plano analítico do ordenamento. Em caso de 

litígio, o sistema só reconhece a existência do direito se o juiz assim o declarar. Direito 

é cultura, e não objeto natural. Não é palpável, nem táctil. 

 

Chamamos a atenção para o aspecto de que, em última análise, a verificação da 

verossimilhança e da prova inequívoca ocorre através de compreensões realizadas em 

cada caso concreto, em cada processo, ainda que seja possível estabelecer, 

abstratamente, os seus respectivos conceitos. 

 

Há que se repetir: não queremos reduzir a teoria geral a um exame casuístico. 

 

A intenção é explicitar que a definição de conceitos é indispensável, mas não pode 

matematizar o sistema, engessando a sua operacionalização. 

 

Tampouco queremos incitar um ativismo judicial. 

 

Daí vem a utilidade do presente trabalho. Ele busca evidenciar que a existência da prova 

inequívoca e da verossimilhança no caso concreto é mensurada e controlada pela 

fundamentação da decisão. 

 

Segundo correspondência pessoal (e-mail) do amigo e professor Wálber Carneiro, 

datada de 10 de setembro de 2005, sobre o aspecto hermenêutico deste debate, ele “tem 

como pano de fundo a discussão entre substancialismo e procedimentalismo. Habermas, 



Ely e Luhmann versus Alexy, Dworkin, Carnelutti, Streck, etc. Em sociedades onde a 

superação dos déficits da modernidade coincide com a concretização da constituição há 

uma aposta no substancialismo. O ponto negativo é a linha de divisão entre o político e 

o jurídico, logo, entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Muito embora todos exerçam 

atividades jurídicas e políticas”. 

 

Ponderaremos aqui a conceituação geral e abstrata da verossimilhança e da prova 

inequívoca, e como se dá a formação do convencimento do magistrado no processo 

judicial e através dele. 

 

A este aspecto, acresceremos a imprescindível análise da fundamentação do ato 

decisório, enquanto elemento que, a um só tempo, legitima o poder judicial e permite o 

seu controle. 

 

2. A prova inequívoca, a verossimilhança e a fundamentação no contexto da 

antecipação dos efeitos da tutela jurídica no ordenamento brasileiro. 

 

Da leitura do art. 273, do CPC, constata-se um núcleo comum à antecipação dos efeitos 

da tutela jurídica, constante no caput – elementos indispensáveis para a sua concessão: 

(i) requerimento da parte; (ii)  prova inequívoca; e (iii)  verossimilhança da alegação. 

 

Preenchidos os pressupostos deste núcleo, o dispositivo prevê duas hipóteses em que se 

pode antecipar os efeitos da tutela, conforme seus incisos: (a) fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou (b) abuso de direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu. 

 

A última reforma legislativa (Lei n.º 10.444/2002) trouxe uma terceira situação 

autorizadora da antecipação2: a incontrovérsia, parcial ou total, quanto a um ou mais 

dos pedidos cumulados. É o que está previsto no § 6º. 

 

                                                 
2 Embora entendamos que a decisão lastreada no § 6º, do art. 273, do CPC, não seja propriamente uma 
antecipação dos efeitos da tutela jurídica, mas a concessão parcial da tutela definitiva. 
 
Contudo, não trataremos do tema aqui, por fugir ao objeto do presente trabalho.  



Os §§ 1º, 2º, 4º e 5º definem as características da antecipação: (1) a necessária 

fundamentação, como garantia ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla 

defesa, atendendo ao disposto pelo art. 93, IX, do Texto Maior; e (2) a provisoriedade, 

só podendo ser antecipados os efeitos da tutela, se houver a possibilidade de reversão 

jurídica do provimento, que poderá ser modificado ou revogado a qualquer tempo, 

devendo o processo prosseguir até o julgamento final. 

 

É a atual redação do comando legal: 

 

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos 
da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença 
da verossimilhança da alegação e: 
 
I – haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 
 
II – fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do 
réu. 
 
§ 1º. Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do 
seu convencimento. 
 
§ 2º. Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do 
provimento antecipado. 
 
§ 3º. A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as 
normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4º e 5º, e 461-a. 
 
§ 4º. A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão 
fundamentada. 
 
§ 5º. Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final julgamento. 
 
§ 6º. A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos 
cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso. 
 
§ 7º. Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, 
poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em 
caráter incidental do processo ajuizado. 

 

Versando o presente trabalho sobre os requisitos da verossimilhança da alegação e da 

prova inequívoca, reservar-nos-emos a elas e à fundamentação da decisão antecipatória, 

como já exposto anteriormente. 

 

3. Prova inequívoca, verossimilhança da alegação e fundamentação da decisão – 

um trinômio inseparável. 

 



3.1. Verdade e verossimilhança no processo judicial. Compromisso ético do 

magistrado. 

 

Formulado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurídica, deve o magistrado 

analisar, tanto lhe seja requerido, se há a probabilidade de a pretensão do demandante 

vir a ser certificada como direito. Ela só adquirirá a força da certeza jurídica quando e se 

for concedida a tutela jurídica definitiva. 

 

Obviemos aqui, como a doutrina já está farta de dizer, que ao juiz, enquanto terceiro que 

não vivenciou nem participou dos fatos levados ao processo, é impossível alcançar a 

essência da verdade. Portanto, a decisão judicial que certifica o direito, em caráter 

definitivo, deverá ser verossímil, aproximando-se o mais que puder do fato histórico, 

tanto quanto seja este o compromisso ético do magistrado em alcançar um desfecho 

justo para o litígio, como afirma Calamandrei, citado por Marinoni (2005), ao dizer que 

“é um dever de honestidade acentuar o esforço para se chegar o mais perto possível 

dessa meta inalcançável [verdade absoluta]”, mesmo porque, segundo uma moderna 

teoria do conhecimento, isso é impossível até nas ciências ditas naturais. Este esforço 

corresponde à tentativa de alcançar o que, dogmaticamente, chamamos de devido 

processo legal substancial no âmbito judicial. É um seu aspecto, na medida em que, 

além das garantias processuais, o indivíduo tem o direito à solução mais justa, que se 

aproxime, tanto quanto for possível, do que se dá no mundo natural e dos princípios e 

regras informadores do ordenamento jurídico. 

 

Afastamos, pois, a idéia de que a decisão final corresponda à verdade do acontecimento 

em si, e a antecipação, neste sentido, corresponda a uma sua verossimilhança3. 

                                                 
3 No já referido e-mail de Wálber, “o problema da essência e da verdade passa pela concepção 
ontológico-metafísica adotada. Dentro das três fases [históricas], a verdade se desloca do objeto 
(metafísica), sujeito (filosofia da consciência – sujeito-objeto) e linguagem como medium. O pensamento 
pós-viragem lingüística admite verdades. Contudo, elas estão na cadeia comunicativa e não no texto ou 
no objeto, nem no sujeito individual-transcendental. Esse é um ponto central a toda essa discussão. Com a 
pós-viragem lingüística há dois caminhos, contudo: a linha seguida por Habermas, que sustenta uma 
razão intersubjetiva (teoria da ação comunicativa) ou na linha do pensamento de Heidegger, que defende 
o existencial. Veja que a concepção substancialista da constituição se pauta na linha heideggeriana, 
enquanto que a procedimentalista, [baseia-se] na habermasiana”. 
 
E ainda, “toda compreensão é compreensão e, nesse sentido, uma verdade. A existência do fechamento do 
círculo hermenêutico e a impossibilidade do estabelecimento de outros projetos é que minora a ‘força’ 
dessa compreensão. (...) A verossimilhança é tão compreensão quanto a decisão final, contudo, enquanto 
há verossimilhança há a possibilidade de outros projetos de compreensão”. 



 

O que se faz, no processo e através do processo, é convencimento. O juiz busca estar 

convicto (formar sua compreensão) e as partes buscam convencê-lo, já que é isso que as 

limitações humanas permitem, ainda mais quando restritas pelas contenções do próprio 

processo4, no que diz respeito ao tempo (ele não poderá se estender indefinidamente) e à 

forma (existem regras e presunções para que o juiz considere os fatos diante do 

comportamento das partes, além da limitação quanto aos meios de prova e de 

manifestação, por exemplo). A comunicação entre os sujeitos do processo é, portanto, 

limitada. 

 

Convencer-se é aceitar a verdade de alguma coisa, ter algo como suficiente para a certeza 
(relativa) que precisamos ter para tomar determinada decisão, para agir. No caso do juiz, a 
certeza que dele se exige para sentenciar tem sua especificidade: a exigência de seu 
pronunciamento em favor de um dos litigantes, sem que lhe seja dado afirmar a 
impossibilidade de decidir, somada à circunstância de que seu poder de investigar os fatos é 
limitado, tanto em termos de meios de sua verificação como de tempo para isso. Daí ser a 
certeza de que o juiz dispõe para decidir uma certeza de natureza mais formal que 
substancial. Ainda quando o Direito tenha um compromisso ético e político com a chamada 
verdade real, a exigência da efetividade da regulação social por ele instituída, com vistas a 
assegurá-la, impõe trabalhe o julgador com o que hoje mais adequadamente se denomina de 
verdade processual, o conjunto de informações sobre os fatos da causa existentes nos autos 
e suscetíveis de exame e valoração judicial (CALMON DE PASSOS, 2004, p. 38). 

 

O compromisso judicial do magistrado, quanto aos fatos, não é alcançar a essência do 

acontecimento histórico, mas, diante do que lhe foi exposto, do que dispõe nos fólios, 

aproximar-se dele e expor seu convencimento, de maneira fundamentada e racional. 

Tem o dever de demonstrar como chegou a tal ou qual entendimento, quais foram as 

operações lógicas que realizou e quais os elementos que detém para alcançá-lo. 

 
                                                 
4 O processo é um fenômeno-índice, já que é um fenômeno que descreve outro fenômeno, uma 
representação do fenômeno histórico havido entre autor e réu, como explica Ernildo Stein (2001, p. 164), 
a partir das lições de Heidegger: 
 

O fenômeno índice pode ter quatro sentidos. Primeiro ele é o anúncio daquilo que não se 
manifesta. Todos os sintomas, símbolos, indicações e apresentações possuem a estrutura 
fundamental formal do fenômeno-índice nesse primeiro sentido. Em segundo lugar é o 
anúncio enquanto ele próprio é um fenômeno – aquilo que, na sua manifestação, indica o 
que não se manifesta. Em terceiro lugar fenômeno-índice pode ser usado para designar o 
sentido autêntico do fenômeno, entendido como manifestação de si. Em quarto lugar 
fenômeno-índice pode ter o sentido de puro fenômeno. Isto acontece quando o anúncio 
fenomenal, que, na manifestação de si, indica o não-manifesto, é alguma coisa que surge ou 
emana do não manifesto de tal maneira que o não-manifesto é pensado enquanto aquilo que 
é essencialmente incapaz de manifestar-se. 

 
Na qualidade de representação de um fenômeno-histórico, não há como lhe retirar as limitações na 
descrição do referido fenômeno. 



3.2. Prova, prova inequívoca, certeza e verossimilhança. 

 

Para decidir, seja definitiva ou provisoriamente, o magistrado deve estar convencido. 

Está aí uma das funções do processo, nas palavras de Calmon de Passos (2004, p. 37): 

 

Assim sendo, função precípua do processo é proporcionar a verificação dos fatos 
(desconhecidos) pelo magistrado, para que, nela apoiado, forme o seu convencimento que, 
por inaceitável em termos arbitrários ou discricionários (princípio da legalidade), deve ser 
objetivado com motivação capaz de permitir, tanto o controle das partes, quanto o controle 
pelas instâncias do Poder Judiciário, da validade do decidido (exata aplicação da norma 
processual) e de sua justiça (exata aplicação da norma material).   

 

E para formar o seu convencimento sobre os fatos, o magistrado se valerá da análise da 

prova inserta nos autos. 

 

A prova é todo elemento que pode levar o conhecimento de um fato a alguém. 
 
No processo, a prova é todo o meio destinado a convencer o juiz a respeito da verdade de 
uma situação de fato. A palavra prova é originária do latim probatio, que por sua vez emana 
do verbo probare, com o significado de examinar, persuadir, demonstrar. 
 
A finalidade da prova é o convencimento do juiz, que é o seu destinatário. No processo, a 
prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral ou filosófico; sua finalidade é prática, 
qual seja, convencer o juiz. Não se busca a certeza absoluta, a qual, aliás, é sempre 
impossível, mas a certeza relativa suficiente na convicção do magistrado (GRECO FILHO, 
2003, pp. 181-182). 

 

Sendo a decisão judicial probabilística em relação aos fatos ocorridos no mundo 

natural, e não um estatuto de certeza absoluta, a prova inequívoca será, sob um aspecto, 

aquela suficiente para formar o convencimento do julgador. 

 

De outro lado, sabemos viger o princípio do livre convencimento motivado, que 

determina que o juiz pode e deve se convencer livremente, não estando preso a valores 

predeterminados às provas (como já ocorreu nos sistemas de prova legal), mas tem o 

dever de motivar suas decisões, mesmo para que ela se legitime e para que possa ser 

controlada. 

 

Desses dois sistemas [da convicção íntima e da prova legal] evoluiu-se para o moderno 
sistema da persuasão racional, que, ao mesmo tempo em que mantém a liberdade de 
apreciação, vincula o convencimento do juiz ao material probatório constante dos autos, 
obrigando, também, o magistrado a fundamentar sua decisão de modo a se poder aferir o 
desenvolvimento de seu raciocínio e as razões de seu convencimento. (...) 
 



Como se vê, em primeiro lugar dá a lei a liberdade de apreciação, ou seja, as provas não têm 
valor predeterminado nem peso legal. Cada circunstância de fato será apreciada no contexto 
das demais provas e pode valer mais ou menos segundo o entendimento não preordenado do 
juiz. Em segundo lugar, porém, limita a lei esse convencimento e a apreciação aos fatos e 
circunstâncias constantes dos autos, segundo o princípio id quod non est in actis non est in 
mundis (o que não está nos autos não existe). (...) 
 
Finalmente, completa o sistema da persuasão racional, daí o seu nome, o dever de 
fundamentar a decisão, apresentando as razões do convencimento. A obrigação de 
fundamentar permite às partes aferir que a convicção foi realmente extraída do material 
probatório constante dos autos e também que os motivos levam logicamente à conclusão. 
Essa garantia não só assegura o exame cuidadoso dos autos, mas também permite que, em 
grau de recurso, se faça o eventual reexame em face de novos argumentos apresentados. 
 
No Código de Processo Civil não há nenhum caso em que o juiz esteja autorizado a decidir 
por pura convicção íntima. Mesmo nos casos de julgamento por eqüidade ou na jurisdição 
voluntária em que o magistrado tem maior liberdade de decisão (art. 1.109), ele sempre 
precisa fundamentar a sentença, e sempre com elementos de prova constantes dos autos 
(GRECO FILHO, 2003, pp. 199-201). 

 

Sob este aspecto, é inequívoca a prova que, além de formar o convencimento do 

magistrado, permite-lhe fundamentar adequadamente sua decisão, narrando como e o 

que concluiu a partir do exame do conjunto probatório. 

 

A prova, em si mesma, não comporta qualificativos com conteúdo valorativo. Ela é prova 
documental, testemunhal pericial etc. A força de seu convencimento é algo menos situado 
nela que no “pensar” do magistrado a seu respeito, ao analisá-la. Assim, entendemos que 
prova inequívoca é aquela que possibilita uma fundamentação convincente do magistrado. 
Ela é convincente, inequívoca, isto é, prova que não permite equívoco, engano, quando a 
fundamentação que nela assenta-se é dessa natureza (CALMON DE PASSOS, 2004, p. 39). 
 
O art. 273, “caput”, do CPC, afirma que o juiz poderá antecipar a tutela “desde que, 
existindo prova inequívoca , se convença da verossimilhança da alegação”. Em face dessa 
norma, importa buscar o significado de “prova inequívoca capaz de convencer o juiz da 
verossimilhança da alegação”. 
 
(...) 
 
A grande dificuldade da doutrina e dos tribunais, diante dessa imprescindível análise, 
decorre da relação, feita pelo art. 273, entre prova inequívoca e verossimilhança. Melhor 
explicando: há dificuldade de compreender como uma prova inequívoca pode gerar 
somente verossimilhança. Essa dificuldade é facilmente explicável, pois decorre de vício 
que se encontra na base da formação dos doutrinadores e operadores do direito, os quais 
não distinguem “prova” de “convencimento judicial”. Ora, como o art. 273 fala em “prova 
inequívoca” e “convencimento da verossimilhança”, qualquer tentativa de explicar a 
relação entre as duas expressões será inútil se não se partir da distinção entre prova e 
convencimento. 
 
A prova existe para convencer o juiz, de modo que chega a ser absurdo identificar prova 
com convencimento, como se pudesse existir prova de verossimilhança ou prova de 
verdade. A intenção da parte, ao produzir a prova, é sempre a de convencer o juiz. 
(MARINONI, 2005). 

 

Se, de um lado, o magistrado necessita de um certo tempo e de determinadas operações 

para formar seu convencimento, de outro lado, o processo não pode se alastrar 



indefinidamente, devendo chegar a um ponto final, sob pena de, em não sendo assim, 

frustrar o seu escopo de pacificação social. A este juízo formado depois de desenvolvida 

toda a atividade postulatória e instrutória, ou depois que se deu a oportunidade de as 

partes apresentarem todas as suas alegações e provas, chama-se de cognição exauriente. 

 

Ela difere da cognição sumária na medida em que esta ainda pressupõe outras futuras 

(ainda que imediatas) atividades cognitivas a serem realizadas pelo magistrado. 

 

A prova não pode ser designada de "prova de verossimilhança" ou de "prova de certeza". 
Quando o procedimento deve prosseguir para que outras provas sejam produzidas, há a 
formação de uma espécie de juízo, o qual deveria ser qualificado como "juízo provisório". 
A prova não pode ser qualificada de “prova de certeza” ou de “prova de verossimilhança”. 
É o juízo, formado a partir da prova, que, por ser formado no curso do procedimento 
tendente à cognição exauriente, pode ser designado de “juízo provisório”, embora seja 
chamado de "juízo de verossimilhança". 
 
Falar que a prova deve formar um "juízo de verossimilhança" - como preceitua o art. 273 – 
constitui tautologia. Isso porque toda prova, esteja finalizado ou não o procedimento, 
apenas pode permitir a formação de um "juízo de verossimilhança" quando se parte da 
concepção de que a verdade é algo absolutamente inatingível. Entretanto, se por "juízo de 
verossimilhança" deseja-se significar juízo não formado com base na plenitude de provas e 
argumentos das partes, é correto falar de "juízo-provisório" ou de convicção de 
verossimilhança, deixando-se claro que convicção de verossimilhança e convicção de 
verdade não dizem o mesmo do que as noções de verossimilhança e verdade. (MARINONI, 
2005). 

 

Na cognição exauriente, portanto, o juiz chega a uma convicção de certeza, ao passo 

que, na sumária, ele alcança uma convicção de verossimilhança (considerada em relação 

ao processo, e não ao fato histórico).  

 

A idéia, certamente correta, de que toda certeza jurídica se resolve em verossimilhança, não 
deve obscurecer o que se quer dizer aqui, pois obviamente não se pretende, nessa altura dos 
estudos ligados à filosofia do direito, fazer alguém acreditar que o juiz pode penetrar na 
essência da verdade. Mas, o fato de o juiz não poder descobrir a “verdade” não o dispensa 
da necessidade de buscar se convencer a respeito do que alega em juízo. 
 
É evidente que a impossibilidade de o juiz descobrir a essência da verdade dos fatos não lhe 
outorga o direito de definir o mérito sem estar convicto. Estar convicto da verdade não é o 
mesmo que encontrar a verdade, até porque, quando se requer a convicção de verdade, não 
se nega a possibilidade de que “as coisas não tenham acontecido assim” . 
 
A “convicção da verdade” é relacionada com a limitação humana de buscar a verdade e, 
especialmente, com a correlação entre essa limitação e a necessidade de definição dos 
litígios.  Para ser mais preciso: o juiz chega à convicção da verdade a partir da consciência 
da impossibilidade da descoberta da sua essência, uma vez que é essa que demonstra a 
falibilidade do processo para tanto. 
 
(...) 
 



A verossimilhança, quando compreendida na linha da teoria do conhecimento, não pode ser 
colocada no mesmo plano da convicção, pois existe convicção de verdade e convicção de 
verossimilhança, ainda que ambas, na perspectiva gnoseológica, somente possam resultar 
em verossimilhança. 
 
Portanto, é preciso também sublinhar a distinção entre convencimento (que pode ser de 
verdade ou de verossimilhança) e verossimilhança em sentido filosófico. O juiz, para decidir 
ou sentenciar, deve sempre procurar se convencer, ainda que, em outro sentido, a sua 
decisão ou sentença nunca vá se afastar da verossimilhança (MARINONI, 2005). 

 

Se o conhecimento exauriente, capaz de ensejar a tutela definitiva, vai gerar a verdade 

formada no processo e através dele, a convicção de verossimilhança revela ao julgador 

um convencimento de provável veracidade, lastreada na prova inequívoca e através 

dela. 

 

Explica Bedaque (2004, pp. 796-797): 

 

O juízo de verossimilhança sobre a existência do direito do autor tem como parâmetro legal 
a prova inequívoca dos fatos que o fundamentam. (...) 
 
Em qualquer das situações imaginadas, importa realmente assinalar que a antecipação deve 
ser deferida toda vez que o pedido do autor venha acompanhado de elementos suficientes 
para torná-lo verossímil. 
 
Mesmo que controvertidos os fatos, a expressão prova inequívoca não deve ser interpretada 
como prova suficiente para formar juízo de certeza. A tutela antecipatória encontra-se no 
campo da probabilidade. 
 
(...) Por isso, a admissibilidade de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional somente se 
verifica se os elementos dos autos permitirem firme convencimento da verossimilhança das 
alegações formuladas, o que não implica, todavia, cognição exauriente dessas afirmações. 
 
A exigência de prova inequívoca da verossimilhança, aparentemente paradoxal, visa a 
chamar a atenção para a necessidade de forte probabilidade de que os fatos sejam 
verdadeiros e o requerente tenha razão. 
 
De fato, além de exigir prova inequívoca do direito, refere-se a lei à necessidade de 
fundamentação, o que, de resto, constitui requisito constitucional de qualquer decisão 
judicial (CF, art. 93, IX). 
 
Existirá prova inequívoca toda vez que houver prova consistente, capaz de formar a 
convicção do juiz a respeito da verossimilhança do direito. Se se tratasse de prova 
inequívoca da existência do direito, a tutela não seria antecipatória, mas a própria tutela 
satisfativa final. 
 
O requisito da prova inequívoca, comum a ambas as modalidades de antecipação, deve ser 
interpretado em conformidade com o relativismo próprio do sistema de provas. 

 

O juízo de verossimilhança (no processo), portanto, é aquele que se forma através da 

cognição sumária, lastreado na prova inequívoca, concebida como a que tem a 

possibilidade de convencer o julgador, permitindo-lhe fundamentar a decisão 



antecipatória, cujas características são a provisoriedade e a reversibilidade jurídica, vez 

que se cuida de cognição sumária, que não está apta a finalizar o procedimento. 

Sucedem-lhe necessariamente outros atos processuais, que poderão mudar (ou reforçar) 

o convencimento do magistrado. 

 

3.3. Fundamentação. 

 

Como já expusemos, é esta motivação que constitui, a um só tempo, o elemento 

legitimador e de controle da decisão. Daí não conseguirmos tratar de maneira estanque 

os três elementos ora comentados. A prova inequívoca, a verossimilhança e a 

fundamentação nos parecem indissociáveis e complementares. 

 

A fundamentação não é a só afirmação de que estão presentes os pressupostos da 

verossimilhança e da prova inequívoca. Não. Ela é o fio condutor que demonstra o que 

o julgador concluiu e como ele chegou àquele desfecho, ainda que provisório. Sua 

importância é capital, a ponto de estar garantida pelo art. 93, IX, do Texto 

Constitucional. Mister se faz a clara e precisa demonstração do suporte fático, com 

lastro nos elementos objetivos contidos nos autos, e do aspecto jurídico do seu 

raciocínio, fundado no entendimento dogmático, pretoriano e doutrinário. 

 

A fundamentação só é atendível como clara e precisa quando ela é explícita e completa, 
quando suficientemente clara no tocante ao suporte que o juiz oferece para suas decisões 
sobre questões de fato e de direito configuradas no pleito. Se o fato não é controvertido, 
inexiste questão de fato, dispensada a fundamentação, bastando a referência ao fato certo. 
Se houver controvérsia, a decisão só é fundamentada quando o juiz apreciar a prova de 
ambas as partes a respeito e deixar claras as razões por que aceita uma e repele outra. Já no 
tocante às questões de direito, suas decisões são fundamentadas quando expõe o 
embasamento doutrinário, jurisprudencial ou dogmático sério que o leva a decidir como 
decide, tendo em vista os fatos já admitidos para formação de seu convencimento, nos 
termos precedentemente expostos, e quanto positivado como Direito (CALMON DE 
PASSOS, 2004, p. 47). 
 
Mas, também na tutela antecipatória, o juiz não pode deixar de justificar i) as razões que o 
levaram a acreditar, ou não, na prova, ii) a ligação que realizou entre as provas e os fatos, 
iii) os motivos que o levaram a estabelecer, ou não, uma presunção, e iv) de referir e 
fundamentar as regras de experiência que guiaram o seu raciocínio. Assim, nada significa 
dizer, seca e simplesmente, que há, ou não, verossimilhança, pois essa convicção deve 
resultar da justificativa da decisão “antecipatória”. 
 
Grosso modo, é preciso descrever o fato probando e as provas produzidas, explicar a 
relação entre as provas e os fatos - inclusive indiciários - e a relação entre os fatos 
indiciários provados e o fato probando, além de deixar claras as regras de experiência - e os 
seus fundamentos - que conduziram o raciocínio judicial. 
 



Observa -se que, na prática forense, não se dá importância para a definição de fato 
indiciário e, conseqüentemente, para os raciocínios (presuntivos) que são feitos – na 
maioria das vezes de forma desapercebida – ligando os fatos indiciários ao fato probando. 
Mais especificamente, nota-se uma completa desatenção para com as regras de experiência 
que fundamentam os raciocínios destinados a fixar as presunções. Porém, as regras de 
experiência e os raciocínios presuntivos não só devem ser claramente explicitados, como 
devidamente fundamentados como aptos à formação das presunções. Se o juiz deve julgar 
com base em critérios racionais, não há como a motivação esquecer de demonstrar a 
racionalidade das regras de experiência, sejam comuns ou técnicas. 
 
Tudo isso quer dizer que a justificativa deve explicar o desenvolvimento do raciocínio que 
conduziu à decisão, e não apenas enunciar o seu resultado. Com efeito, pouco esclarece 
dizer que há, ou não, verossimilhança ou “fumus bonis iuris”, se não se explicar os motivos 
desse convencimento (MARINONI, 2005). 

 

Do ponto de vista hermenêutico, a motivação da decisão é uma declaração do 

magistrado. Ela demonstra qual foi o caminho cognitivo percorrido para chegar ao 

dispositivo.  

 

Sob outro aspecto, ela é a medida do regime democrático de Direito, é o elemento que o 

distingue do arbítrio, legitimando a decisão judicial, de um lado, e, de outro, 

possibilitando o controle do exercício do poder. 

 

3.4. A verificação do binômio prova inequívoca-verossimilhança no caso concreto. 

Controle pela fundamentação. 

 

Objetamos, portanto, os raciocínios de matematização dos estados de convencimento do 

julgador, como se eles pudessem ser graduados numa escala numérica. Dúvida, 

probabilidade e certeza podem ser conceituadas abstratamente, mas não mensuradas 

quantitativamente. Podem ser aferidas qualitativamente, através de uma fundamentação 

objetiva, capaz de demonstrar a terceiros (que não o próprio julgador) como foi que ele, 

magistrado, chegou a determinada conclusão. 

 

Afastamos, por conseguinte, a tentativa de Barbosa Moreira (2004, p. 80) em conceituar 

prova inequívoca como aquela da qual emana apenas um sentido. Diz o jurista que “será 

equívoca a prova a que se possa atribuir mais de um sentido; inequívoca, aquela que só 

num sentido seja possível entender”. 

 

No seu entendimento, o magistrado passaria por duas fases ao se debruçar sobre a 

prova: 



 
Em duas etapas se desdobrará a perquirição do magistrado, diante da prova produzida. 
Primeira: é ela ‘inequívoca’, no sentido de que só comporta um entendimento? Segunda: 
com esse entendimento, tem ela suficiente força persuasiva para fazer verossímil (ou 
provável) a alegação do requerente? (BARBOSA MOREIRA, 2004, p. 81) 

 

Nesta linha, a formação da convicção de verossimilhança só teria vez após a verificação 

de a prova apontar em apenas um sentido quanto ao fato nela relatado. 

 

Ninguém duvida, contudo, que o juiz possa formar seu convencimento (de certeza), ao 

final do processo, a partir de uma prova que possa ser entendida em dois ou mais 

sentidos, inclusive porque ele não pode se escusar do dever de decidir, em respeito ao 

princípio da indeclinabilidade da jurisdição. O problema da convicção se resolve através 

da valoração do conjunto probatório e das regras de distribuição do ônus da prova. 

 

Explica Calmon de Passos (2004, pp. 37-38): 

 

O convencimento do juiz sobre essa verdade processual pode alcançar um de três níveis: o 
da certeza, o da probabilidade e o da dúvida. A certeza é rara, geralmente deriva de uma 
presunção absoluta, de uma evidência, da impossibilidade do contrário, da confissão etc. Ela 
se impõe ao magistrado, que não pode nem descartá-la, nem ignorá-la. A dúvida, diz-se 
existir quando o magistrado não consegue eleger, em termos de seu convencimento, alguma 
das versões dos fatos documentos nos autos, não logra formular uma fundamentação que o 
satisfaça para qualquer das versões expostas, considerando a prova colhida no processo. Sua 
perplexidade é um obstáculo à formação de seu convencimento. Cumpre-lhe, para decidir, 
pois não lhe é dado omitir-se, valer-se das regras que disciplinam o ônus da prova. 
 
O comum é decidir o magistrado com base na probabilidade. Ela se situa no largo espaço 
entre a certeza e a dúvida e por isso mesmo vai de um mínimo a um máximo de 
convencimento do julgador de que determinada versão dos fatos, devidamente provada nos 
autos, seja suficiente para formar o convencimento que pode fundamentar adequadamente 
(tornar transparente quanto pensou e ponderou para concluir) sua decisão. 

 

Se o julgador está autorizado a depreender significação de uma prova multi-semântica 

para conceder a tutela definitiva, nada obsta que ele possa fazê-lo em relação à tutela 

adiantada, desde que tenha formado convencimento probabilístico e possa motivá-lo 

objetivamente. 

 

Volvemos à explicação hermenêutica de Wálber Carneiro, na mesma correspondência 

eletrônica acima mencionada: “a dúvida é a simultaneidade de duas compreensões 

antecipadas, ou seja, como diz Gadamer: dois projetos de todo. Isso prova que muitas 



vezes o juiz julga com a mesma força de convencimento da verossimilhança! Prova que 

não há distinção entre elas”. 

 

Do ponto de vista processual, explica Marinoni (2005): 

 

Eliminar a possibilidade de o juiz decidir com base em prova que aponta em dois sentidos 
não elucida a verdadeira questão relacionada à decisão da tutela antecipatória. Ao contrário, 
ela piora o estado das coisas, pois não só retira, de forma arbitrária - e apenas para ajeitar as 
palavras contidas na norma -, a possibilidade de o decidir a partir de prova que aponta para 
dois caminhos, como mantém insolúvel o problema relacionado aos critérios de aferição da 
verossimilhança. 
 
Na verdade, tal tese cai no vício de supor que a regra jurídica deve ter um significado capaz 
de atender, sem a necessidade de ulteriores adaptações, a todos os casos concretos. Nessas 
situações, o intérprete procura dar um significado estreito e abstrato à regra, como se ela não 
fosse endereçada a diferentes hipóteses. Procura-se uma ilusória segurança, sem considerar-
se o seu alto custo social. Ou melhor, tenta-se obter uma certa previsibilidade sem se 
perceber que dessa forma se estará impedindo que a regra possa atender de forma adequada 
a determinadas situações concretas, as quais poderiam ser facilmente tuteladas pelo juiz caso 
ele pudesse trabalhar com uma regra de textura aberta. 
 
Quanto mais rígida for a interpretação da norma, menor será a sua possibilidade de abarcar 
situações particulares, ou seja, menores serão as chances de o juiz extrair uma interpretação 
capaz de atender aos casos concretos. Nessa linha, a rigidez da interpretação da norma 
poderá entrar em conflito com a sua própria razão de ser, ou, como diz HART, com “as 
nossas finalidades de ter ou manter a regra” (the rigidity of our classifications will thus war 
with our aims in having or maintaining the rule). 
 
(...) 
 
Não se quer dizer, como é óbvio, que não seja possível dar um significado geral a um termo, 
mas sim que a busca de um significado geral para um elemento inserido na norma pode 
retirar a sua elasticidade, impedindo-se que se dê a ela interpretações concretas socialmente 
úteis e racionalmente justificáveis. 

 

E arremata: 

 

Quando se fala em antecipação da tutela, pensa-se em uma tutela que deve ser prestada em 
um tempo menor àquele que será necessário para o término do procedimento. Como o 
principal responsável pelo gasto de tempo no processo é a produção da prova, admite-se que 
essa tutela seja concedida antes que as provas requeridas pelas partes tenham sido 
produzidas (tutela antecipada). Nesse sentido, afirma-se que a tutela é concedida com a 
postecipação da produção da prova ou com a postecipação do contraditório. Nesse caso, 
"prova inequívoca" somente pode significar a prova formalmente perfeita, cujo tempo para 
produção não é incompatível com a imediatidade em que a tutela deve ser concedida para 
não frustrar o direito do autor. (MARINONI, 2005). 

 

Não se quer aviltar a segurança jurídica. E ela não pode ser oposta como argumento 

para um engessamento do teor normativo ou da atividade judicial, mesmo porque uma 

rígida e estreita conceituação não a fortalecerão. Apenas turvarão o raciocínio jurídico 

com uma postiça ilusão. 



 

Como já exposto anteriormente, acompanhamos o entendimento de que esta segurança 

está situada na fundamentação da decisão, tal qual exigida pelo art. 93, IX, da 

Constituição, e pelo § 1º, do art. 273, do CPC. 

 

Quando se pensa na verossimilhança suficiente para a concessão da tutela antecipatória, o 
real problema está na racionalidade da decisão judicial, ou melhor, no controle da 
racionalidade da decisão que concede, ou não, a tutela antecipatória. Acontece que essa 
racionalidade, como demonstrado, não pode ser garantida através de uma artificial e 
impossível determinação do grau de verossimilhança ou de uma indevida restrição do 
direito à produção de prova. 
 
Ninguém nega que o juiz deve justificar a decisão antecipatória, conforme expressa o art. 
273, §1, do CPC. Acontece que o juiz, embora ciente dessa necessidade, ressente-se da falta 
de critérios para explicar – nas palavras do referido art. 273, §1º – “de modo claro e preciso, 
as razões do seu convencimento”. Tal falta de critérios também impede os advogados de 
poderem controlar a decisão do juiz, uma vez que, se a decisão sequer tem justificativa, 
torna-se impossível argumentar que a decisão é incorreta. Não é por razão diversa que são 
comuns as decisões de primeiro grau que concedem ou negam a tutela antecipatória sem 
qualquer fundamento e as decisões de segundo grau que revogam ou mantêm a tutela 
antecipatória sem nada argumentar (MARINONI, 2005). 
 
Na linha do que expusemos, isso significa dever do juiz verificar se, da prova dos autos, 
pode retirar elementos que alicercem um seu convencimento suscetível de ser objetivamente 
fundamentado. A leitura que fiz do dispositivo foi a de que o juiz, convencendo-se da 
verossimilhança da alegação do autor, pode, se tanto lhe for requerido, deferir a antecipação 
da tutela, nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 273, se houver nos autos prova 
inequívoca das alegações do autor, que considerou como não repugnando a verdade 
(CALMON DE PASSOS, 2004, p. 41).  

 

É a fundamentação, portanto, o elemento legitimador do poder jurisdicional, mas que, 

ao mesmo tempo, o submete ao controle. 

 

3.5. Verossimilhança x fumus boni iuris. 

 

Parece-nos relevante, por fim, distinguir a convicção de verossimilhança a que se refere 

o art. 273, do CPC, do fumus boni iuris, requisito atinente à tutela cautelar. 

 

Em comum, ambos têm a cognição sumária, não exauriente, e, por isso mesmo, 

provisória. 

 

O magistrado não forma a certeza jurídica, restringe-se ao exame probabilístico. 

 

Mas a probabilidade comporta diferentes colorações. 



 

A atividade antecipatória não está preocupada com o futuro, mas volta-se para o 

presente – seus efeitos atuam no agora. Não se busca uma conservação para um porvir. 

 

O magistrado se convence, naquele momento do processo, que a razão está com o autor 

e não com o réu, embora ainda não tenha encerrado a atividade de conhecimento. Fá-lo 

por meio do exame da prova inequívoca. Existem, nos autos, elementos que formam um 

seu convencimento objetivo, capaz de gerar uma motivação. O ônus do tempo no 

processo se inverte. É o acionado quem terá que suportá-lo a partir daí. 

 

O fumus boni iuris, próprio da tutela cautelar, visa a concessão de um provimento no 

presente que tenha por fim resguardar um provimento futuro. Ele protege a prestação 

jurisdicional que tem a probabilidade de ser dada. O magistrado não consegue verificar, 

num dado momento do processo e ainda que provisoriamente, se o pleito do autor está 

alicerçado fática e juridicamente, como ocorre na antecipação da tutela. Ele constata que 

a eficácia do labor jurisdicional, a ser entregue no futuro, está ameaçada de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Visa protegê-la. No entanto, a só verificação do 

perigo não é suficiente, pois a proteção só é devida quando esta ameaça interfere 

indevidamente na esfera jurídica de alguém, do requerente. Como não é possível ao 

magistrado certificar a existência do direito (no processo principal) do requerente 

naquele mesmo momento, o julgador deve se convencer de que o periculum atuará 

sobre a esfera jurídica de quem provavelmente faça jus a um dado bem jurídico da vida, 

já que o direito só será certificado ao final do processo principal. 

 

É o que diz Calmon de Passos (2004, pp. 41-42):     

 

Outro equívoco, a meu ver, será pretender-se equiparar a verossimilhança aqui exigida com 
a probabilidade ou plausibilidade (fumus boni iuris) reclamada para fins de deferimento de 
medida cautelar. (...) Na cautelar, o que se apresenta como núcleo é o fundado receio de 
dano, que deve ser objetivo, isto é, capaz de ser devidamente provado. Para obviá-lo sem 
arbítrio, exige-se que haja, no mínimo, alguma probabilidade de vir a ser vencedor quem 
requerer a medida cautelar. Aqui, na antecipação da tutela, o núcleo é a prova inequívoca 
da possibildiade de a pretensão do autor vir a ser certificada como direito. 
 
São duas situações com pressupostos específicos e que não devem ser aproximadas nem 
identificadas. Não se antecipa a tutela quando apenas há a probabilidade de vir a ser 
certificado o direito, sem quando já existem nos autos elementos que permitem o 
convencimentodo julgador quanto à possibilidade (não probabilidade) de sua certificação, 
mesmo que provisória e sob condição resolutiva (decisão recorrível). Daí porque, ali, se 
atenta para a futura tutela provável, adotand-se providência que lhe assegure a efetividade. 



Aqui, nada é assegurado para o futuro. O que há é a satisfação imediata do interesse, ainda 
que em caráter provisório. Cuidando-se de certificação torna-se indispensável a existência 
de suficientes elementos de convicção que a autorizem. Plausível está mais próximo de 
probabilidade, no futuro. Verossímil, diversamente, diz respeito à verdade, no presente. Na 
cautelar, o que se pondera como dotado de alta probabilidade é a futura procedência do 
pedido no processo principal; aqui, na antecipação, o que se pondera como dotada de alta 
probabilidade é a acolhida da prova produzida pelo autor para lhe assegurar a procedência 
do pedido. Na cautelar, previne-se o futuro. Na antecipação, privilegia-se o presente. 

 

Tendo em vista que a antecipação protege e satisfaz o presente, o requisito essencial da 

verossimilhança implica na objetivação de uma situação, nos fólios, capaz de propiciar 

ao magistrado um convencimento muito mais robusto do que o fumus boni iuris. Ao 

antecipar a tutela, o magistrado não se pergunta se o autor tem a probabilidade de ser o 

futuro vencedor da contenda, como ocorre na tutela cautelar. Seu foco é outro. Com 

base em elementos objetivos constantes nos autos, e num dado momento, antes do final 

do processo, entende assistir razão ao autor. Por conseqüência, também lhe parece 

provável que a demanda será procedente quando da certificação definitiva. 

 

Em que pese a evidente distinção conceitual e abstrata entre verossimilhança e fumus 

boni iuris, não podemos olvidar que, em cada caso concreto, tal diferenciação está na 

confrontação objetiva do saber técnico do magistrado, enquanto operador especializado 

do sistema, e o material com que ele se depara nos autos. Cuida-se de uma comparação 

do que ele entende por verossimilhança e por fumus boni iuris, com as alegações e os 

elementos probatórios com que ele se defronta, mesmo porque, como já expusemos 

anteriormente, não há como mensurar quantitativamente o que sejam dúvida, 

probabilidade e certeza. 

 

Estes aspectos estão no convencimento do magistrado, a ser demonstrado 

objetivamente, e não no mundo natural, sobretudo porque existem situações limítrofes, 

em que a identificação da verossimilhança ou do fumus boni iuri não se mostra tão 

manifesta. Daí o legislador ter acrescido o § 7º ao art. 273, do CPC, fazendo incidir a 

fungibilidade entre a antecipação da tutela e a medida cautelar. 

 

Por outro lado, pretender explicar o conceito de prova inequívoca mediante uma tentativa de 
comparação entre a verossimilhança do art. 273 e o fumus boni iuris próprio à tutela 
cautelar, como se a prova e a convicção pudessem ser medidos em graus, e dessa forma 
comparados, igualmente não tem propósito. 
 
Não há qualquer lógica na distinção entre a convicção de verossimilhança própria à tutela 
antecipatória e aquela característica à tutela cautelar. Com efeito, é um enorme equívoco 



imaginar que a verossimilhança possa variar conforme se esteja diante da tutela cautelar ou 
da tutela antecipatória. Trata-se apenas de uma tentativa, logicamente destituída de êxito, de 
empregar a lógica matemática para demonstrar algo que não pode ser por ela explicado 
(MARINONI, 2005) 

 

Podemos afirmar que a distinção estará muito mais no convencimento motivado do 

magistrado do que na própria situação fática vertida nos autos, o que demonstra, mais 

uma vez, que a medida da legitimidade do Poder Judiciário, e também do seu controle, 

está na fundamentação dos atos. 

 

4. Conclusão. 

 

Estabelecidas pelo art. 273, do CPC, como pressupostos indispensáveis para a 

antecipação dos efeitos da tutela jurídica, o julgador deverá verificar a existência de 

verossimilhança e de prova inequívoca no caso concreto que lhe é submetido. 

 

Na análise dos referidos pressupostos, não podemos entender a verossimilhança em 

contraposição ou em comparação com a verdade, considerada esta como o fato histórico 

ocorrido no mundo natural. É que toda decisão judicial, seja ela definitiva ou 

antecipatória, não terá o condão de alcançar a essência do fenômeno histórico. Deverá 

ser, portanto, sempre verossímil. O julgador deve manter o compromisso ético em tentar 

aproximar-se, tanto quanto seja possível, do referido fato. 

 

Nesta atividade, ele encontrará limitações humanas e contenções do próprio processo, 

enquanto fenômeno-índice. 

 

Valer-se-á, então, de elementos que possibilitem a construção do seu convencimento. 

Alegações e provas que estejam nos fólios e que lhe propiciem uma convicção. 

 

Ocorre que, para legitimar a convicção, demonstrando não ser ela arbitrária, terá que 

fundamentá-la objetivamente. 

 

Neste sentido, deverá declarar quais foram os operações lógicas e os elementos de que 

dispôs nos autos para chegar ao dispositivo. 

 



Neste sentido, podemos afirmar que a fundamentação é, a um só tempo, o elemento de 

legitimação e de controle da decisão judicial. 

 

Deve-se considerar, ainda, que esta contínua atividade de compreensão do fenômeno 

histórico precisa encontrar um ponto final, um momento em que ela deve cessar, afinal 

o processo tem o desígnio de pacificar a sociedade. 

 

Portanto, em um certo instante, o juiz chegará a uma convicção final, por imposição do 

próprio sistema processual civil. 

 

Forma-se aí a certeza jurídica, ou a verdade obtida no processo e através do processo. 

Isto é, o fenômeno institucional que se pode chamar de verdade processual ou 

judiciária. 

 

Quando se fala em verossimilhança, nos termos do que dispõe o art. 273, cuida-se de 

um fenômeno colocado em contraposição à verdade processual, formada no processo e 

através do processo, e não em comparação com o fenômeno histórico, ocorrido no 

mundo natural. 

 

Neste passo, a verossimilhança consiste a formação, no curso do processo, de um 

convencimento objetivamente demonstrável, pela fundamentação, e com base em 

provas. Difere da certeza pelo seu momento. Esta se forma no instante final do trâmite 

processual, quando o sistema permite ao juiz que esgote a prestação jurisdicional (ou 

assim o determina), encerre o seu labor, para atender ao escopo de pacificação social. 

 

Não existe uma diferença ontológica entre a convicção que se forma no juízo de 

verossimilhança e no de certeza. A distinção reside no aspecto de que o primeiro ainda 

está aberto a novas possibilidades (ainda que imediatas) de compreensão, dadas pelo 

próprio sistema processual, ao passo que a última se caracteriza pela determinação, 

também dada pelo sistema, de esgotamento do trabalho judicante. 

 

Há situações, no entanto, em que o magistrado alcança este momento final sem dispor 

de provas a partir das quais depreenda um único significado. Ainda assim, precisa 

decidir, já que não lhe é dada a possibilidade de declinar desta sua incumbência. 



 

Isto, contudo, não significa que ele não consiga formar o seu convencimento, seja com 

base na compreensão extraída do conteúdo (ou de um dos conteúdos) das próprias 

provas, seja com base em regras jurídicas (a exemplo da distribuição do ônus da prova).  

 

Em outras palavras, demonstra-se que, embora as provas possam apontar em diversos 

sentidos (provas multi-semânticas) e não conduzam a uma única e só direção, o 

magistrado poderá (e terá que) formar convencimento a partir delas para decidir o caso. 

Não lhe são dadas escusas. 

 

Se a distinção entre a convicção de verossimilhança e a de certeza não se situa na sua 

essência (não é uma diferença ontológica na formação da compreensão), mas está no 

momento imposto pelo sistema, e se é possível ao juiz decidir definitivamente com base 

em provas multi-semânticas (aliás, é um seu dever), não há nada que obste que ele o 

faça provisoriamente, antecipando os efeitos da tutela, com base em provas desta 

espécie, desde que tenha formado um convencimento passível de motivação objetiva, 

mensurável com base nos elementos constantes nos autos. 

 

Não podemos, enfim, admitir que a prova inequívoca a que se refere o art. 273, do CPC, 

seja aquela que aponta em apenas um sentido, pois, se assim fizéssemos, estaríamos 

admitindo que o juiz também não poderia proferir sentença quando, ao final do 

processo, se deparasse com provas que possibilitam mais de uma compreensão. 

 

A circunstância de a prova comportar mais de uma interpretação não significa que ela 

não aponte em sentido algum. Pelo contrário, há a possibilidade de se extrair dela uma 

ou outra compreensão. O problema se desloca para a demonstração objetiva de como se 

chegou a uma ou outra conclusão, e para a possibilidade de controle desta decisão, o 

que se dá através da fundamentação. 
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