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RESUMO 
 
 
 
 
PRADO, NICOLLE ALTERO, A Inversão do Ônus da Prova no Código de Defesa 
do Consumidor Questões Controvertidas Acerca do Pedido e do Deferimento 
da Inversão. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia- Graduação em Direito). 
Faculdade Cidade Verde, 2016. 
  
O presente trabalho versa sobre o ônus da prova e o momento para sua inversão. 
A divergência decorre do momento processual em que o juiz deve decidir acerca 
do instituto, quais sejam: no despacho inicial, no despacho saneador ou na 
prolação da sentença. Esta, portanto, é a problemática discutida. Desta forma, 
para análise da temática, o trabalho restou estruturado em três capítulos: a prova 
e seu ônus; inversão do ônus da prova e, por fim, momento da inversão do ônus da 
prova, sendo estes, por conseguinte, os objetivos específicos do presente 
trabalho monográfico. Quanto à metodologia aplicada, empregou-se o método 
dedutivo, o tipo de pesquisa bibliográfica exploratória e o método de procedimento 
monográfico. No que tange ao tema central pesquisado, verifica-se a existência 
de três correntes distintas: uma defensora do despacho inicial como momento 
ideal; outra que defende o despacho saneador como o momento adequado para 
se inverter o ônus da prova em face do fornecedor; e a corrente que defende 
que é na prolação da sentença o momento mais oportuno para transferir o 
encargo probatório para o fornecedor. Sendo assim, o trabalho apresenta, em seu 
derradeiro capítulo, uma análise doutrinária e jurisprudencial, com o fito de 
esclarecer qual é o momento processual devido para que se aplique o instituto da 
inversão do ônus da prova. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Prova. Ônus da prova. Inversão do ônus da prova. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

O processo é, em resumo, um meio para solução de conflitos, de resposta 

do Estado (magistrado) às questões apresentadas pelos interessados em sua 

pacificação, sendo com isso o instrumento de concretização do direito material. 

Dentro do processo cabe ao Estado (magistrado) garantir as partes 

interessadas na solução da demanda os instrumentos para sua atuação, e entre 

estes instrumentos tem-se a produção da prova. 

Prova é a verificação; é tudo aquilo que vai atestar a veracidade de um 

fato ou autenticidade de uma 'coisa', sempre importante para o deslinde da questão 

apresentada para julgamento, ou seja, de interesse para a solução do conflito. 

Por meio da prova o magistrado vai ser convencido de como os fatos, que 

regra geral são anteriores ao próprio processo, transcorreram e resultaram na 

situação apresentada para pacificação, ou seja, a parte tem o direito de provar a 

verdade dos fatos que fundamentam sua pretensão ou a inverdade do alegado pela 

parte adversa. 

O magistrado, então, é o destinatário da prova e o maior interessado no 

seu exame, até porque depois da apreciação das provas, tem a obrigação legal de 

fundamentar os motivos de seu convencimento na sua decisão. 

A prova, regra geral, deve ser produzida pelas partes, durante a instrução 

do feito, todavia, inegável o poder instrutório do magistrado, que de ofício ou a 

pedido das partes, poderá determinar a produção daquelas que entenda necessárias 

para a instrução e solução do processo. 

As partes, então, possuem o direito de produzir a prova para demonstrar a 

veracidade de seus argumentos, ou a falsidade das alegações do adversário, mas 

esse direito é também um ônus, um encargo, uma obrigação, e a regra geral é a 

seguinte: cada parte tem o ônus de demonstra no processo os fatos que afirma 

serem verdadeiros. 

Diante disso, na regra geral incube ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito, e ao réu a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor, todavia, tal situação já foi mitigada, existindo situações em que o 

ônus da prova pode e deve ser invertido, e entre os casos passíveis de inversão o 

estudo alcançara as ações referentes à relação de consumo. 

Nesse contexto, foi criado, através da Lei n° 8.078/1990, o Código de 
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Defesa do Consumidor (CDC), que buscava atender a nova realidade a qual se 

vivenciavam as relações de consumo. 

O Código de Defesa do Consumidor tratou logo de estabelecer 

determinados conceitos, que restavam de suma importância, para o inteiro 

desenvolvimento das relações de consumo. Neste diapasão torna-se de suma 

importância os art. 3º e 4º do referido Código ao trazerem a definição do que seja o 

consumidor e o fornecedor nas relações de consumo. Observa-se de forma clara e 

precisa que o constituinte originário, ao criar o código de defesa do consumidor, 

buscou resguardar através de inúmeros direitos, princípios e garantias uma proteção 

ao elo mais fraco da relação de consumo, ou seja, a parte mais vulnerável da 

relação de consumo. 

Através de uma análise sistemática de todo o ordenamento jurídico 

brasileiro, e, em especial, da legislação de proteção ao consumidor que a Lei n°  

8.098/1990, ao estabelecer o Código de Defesa do Consumidor, não buscou trazer 

uma superproteção ao consumidor, mas basicamente igualar dois polos da relação 

de consumo separados por um abismo jurídico. 

Por fim, visualiza-se que o Código de Defesa do Consumidor procurou 

basicamente igualar as partes das relações de consumo, tratando desigualmente os 

desiguais na medida da sua desigualdade. 

O art. 6º, VIII da Lei n° 8.078/1990 indica ser possível a inversão do ônus 

da prova em favor do consumidor, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação 

ou quando for ele hipossuficiente perante o comerciante, contudo, a norma não trata 

do momento em que se deve determinar a inversão, pois ela sempre depende 

da decisão do magistrado, nunca se presume, acarretando diversas discussões e 

divergências entre doutrinadores e tribunais. As fontes do direito entendem que, por 

se tratar de regra de juízo, a lei deveria esclarecer ao magistrado qual o momento 

oportuno para decretação da inversão. 

Contudo, diante da omissão legal, três são as correntes que tratam do 

assunto, quais sejam: as que defendem ser no despacho inicial o momento devido 

para aplicação da inversão; os defensores do despacho saneador como momento 

processual indicado para se inverter o encargo probatório; e os que defendem ser a 

prolação da sentença a oportunidade ideal para a aplicação da inversão do ônus da 

prova. 

Ademais, busca-se saber se a inversão é 'regra de instrução' ou é 'regra 

 



10 
 

de julgamento', bem como compreender a inversão do ônus de prova como 'regra de 

julgamento', portanto, possível de ser promovida na sentença, e mesmo assim 

garantir o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa? 

Enfim, tentar responder a estas questões é aclarar importante instituto do 

processo, pois se a inversão do ônus da prova surgiu como grande inovação 

processual, protegendo o consumidor dos mandos e desmandos da indústria e do 

comércio, também não pode servir de instrumento para arbitrariedades, pois a ampla 

defesa e o contraditório não foram deixados de lado com o Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, o presente trabalho monográfico visa, como objetivo principal, 

abordar a divergência existente, estudando sobre cada uma das correntes referidas. 

Para tanto, no que se referem aos procedimentos metodológicos, utilizou- 

se para confecção do trabalho o tipo de pesquisa bibliográfica exploratória, 

acarretando em estudos doutrinários, jurisprudenciais e normativos. No tocante ao 

método de abordagem do tema, aderiu-se ao método dedutivo, utilizando-se de 

teorias e leis gerais para a análise de fenômenos particulares. Destaca-se que o 

método de procedimento utilizado foi o monográfico. 
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2 ASPECTOS ESSENCIAIS DA RELAÇÃO DE CONSUMO 
 
 
2.1 HISTÓRICO DA DEFESA DO CONSUMIDOR 
 
 

O Direito do Consumidor é uma assunto muito discutido na seara jurídica, 

tendo surgido como ramo do Direito em meados do século XX. Entretanto, a 

preocupação com a sua figura principal, o consumidor, possui uma longa história. 

Ao longo dos tempos, houve numerosas manifestações voltadas à proteção 

dos consumidores, destacando-se, principalmente, a Revolução Industrial no final do 

século XVII como o início da massificação, momento em que o consumidor passou a 

ser parte vulnerável frente à grandeza das empresas (LEITE, 2002, p. 26). Contudo, 

somente a partir do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu o que pode 

ser considerado como um dos maiores fenômenos da história da humanidade, a 

sociedade de consumo (TEIXEIRA, 2002, p. 69). 

A partir desse momento, as vendas ganharam protagonismo nas empresas, 

o que gerou progressos para a humanidade, tais como: o crescimento econômico 

decorrente do aumento de produtos e serviços disponíveis, a evolução da 

tecnologia, a facilitação do crédito pelos fornecedores e, consequentemente, o 

acesso aos bens. Por outro lado, houve o surgimento de problemas para sociedade, 

conforme bem explicitado por Grinover e Benjamin (2007, p. 6): 
 
A sociedade de consumo, ao contrário do que se imagina, não trouxe 
apenas benefícios para os seus atores. Muito ao revés, em certos 
casos, a posição do consumidor, dentro desse modelo, piorou em 
vez de melhorar. Se antes fornecedor e consumidor encontravam-se 
em uma situação de relativo equilíbrio de poder de barganha (até 
porque se conheciam), agora é o fornecedor (fabricante, produtor, 
construtor, importador e comerciante) que, inegavelmente, assume a 
posição de força na relação de consumo e que, por isso mesmo, “dita 
as regras”. E o direito não pode ficar alheio a esse fenômeno. 
 

Deste modo, o consumidor passou a ser parte vulnerável na relação de 

consumo, necessitando, assim, de tutela estatal para garantir a proteção de seus 

direitos. 

No cenário internacional, não demorou muito para a questão ser tratada 

como matéria política, a exemplo da Declaração dos Direitos Internacionais do 

Consumidor, realizada pelo presidente norte-americano John Kennedy, em 15 de 

março de 1962, perante o Congresso naquele país. Posteriormente, esta data foi 
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consagrada como Dia Internacional do Consumidor (LUCCA, 2003, p. 47). 

Outro momento marcante foi a aprovação pela Organização das Nações 

Unidas – ONU da Resolução n° 2.542, de 11 de dezembro de 1969, a qual 

proclamou a Declaração das Nações Unidas sobre o progresso e desenvolvimento 

social, bem como o reconhecimento, em 1973, dos direitos fundamentais e 

universais do Consumidor que deram origem, mais tarde, à Resolução n° 39/248 da 

ONU, que foi aprovada em sessão plenária de 9 de abril de 1985, conferindo o 

status de direito da humanidade ao direito dos consumidores. 

No Brasil, até publicação da Lei n° 8.078/1990, a proteção do consumidor 

era realizada no campo penal e administrativo através de medidas punitivas. Já na 

esfera cível, a tutela se dava através de medidas de compensação dos danos 

causados. Contudo, logo se notou a insuficiência do Direito Civil para dar respostas 

adequadas aos novos problemas decorrentes da relação de consumo. 

De acordo com Donato (2004, p. 19), o Direito Civil era insuficiente ao direito 

do consumidor tendo em vista a sua omissão quanto a uma normatização diante da 

gama de mudanças na realidade fática dos consumidores. Todos estavam à mercê 

dos danos provocados pelos fornecedores, sejam eles individuais, coletivos ou 

difusos, e o Direito Civil pouco ou quase nada oferecia para reparar essas lesões. 

Assim, em 1978, surgiu o primeiro órgão de proteção ao consumidor, o 

Grupo Executivo de Proteção e Orientação ao Consumidor de São Paulo. Já na 

esfera federal, apenas em 1985 foi criado o Conselho Nacional de Defesa do 

Consumidor, por meio do Decreto n° 91.469 (ALMEIDA, 2003, p. 9). 

Entretanto, apesar de vários autores apresentarem uma extensa relação de 

normas esparsas pertinentes à regulamentação da defesa do consumidor (BITTAR, 

1991, p. 16-17), resta claro que apenas com a introdução da matéria na Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 é que sua relevância foi conquistada. 

O texto constitucional expressamente reconheceu que o consumidor não 

pode ser protegido adequadamente com base apenas em um modelo privado ou em 

leis esparsas, muitas vezes lacunosas ou contraditórias. O constituinte, claramente, 

adotou a concepção da codificação nos passos da melhor doutrina estrangeira, 

admitindo a necessidade da promulgação de uma estrutura geral para o regramento 

do mercado de consumo (BARLETTA, 2002, p. 111). 

Neste viés, o movimento consumerista nacional inseriu a defesa do 

consumidor na Constituição Federal de 1988 como dever do Estado, além de se 
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fazer presente dentro dos direitos e garantias fundamentais à cidadania, verbis: 
 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor;  
[...]. 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
[...] 
VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; 
[...]. 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a 
existência digna, conforme ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 
[...] 
V – defesa do consumidor; 
[...]. 
 

Além disso, cumpre asseverar que o art. 48 dos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias – ADCT determinava que, dentro de cento e vinte dias 

da promulgação da Constituição Brasileira, o Congresso Nacional ordenaria que se 

agrupassem normas específicas relacionadas ao consumidor para a criação de um 

código que viesse a ampará-lo (LEITE, 2002, p. 41). 

Sendo assim, mesmo com atraso em relação à previsão constitucional, em 

11 de setembro de 1990, o Congresso Nacional aprovou o Código de Defesa do 

Consumidor, promulgado através da Lei n° 8.078, cujo início de vigência se deu seis 

meses após sua publicação no Diário Oficial da União, em 11 de março de 1991 

(FILOMENO, 1991, p. 21). 

O Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública e de 

amplo interesse social, a qual se submete as regras e princípios inseridos na 

Constituição Federal de 1988, podendo incidir também sobre as demais normas 

quando houver lacuna na legislação consumerista (NUNES, 2009, p. 70). 

A compilação do direito do consumidor, através da Lei n° 8.078/1990, surgiu 

basicamente para proteger o consumidor que, até então, se encontrava exposto às 

regras e oscilações do mercado e dos fornecedores. Seu conteúdo trouxe regras e 

princípios que a tornaram uma das leis mais avançadas de defesa dos consumidores 
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em todo o mundo (BESSA; MOURA, 2008, p. 16). 

Portanto, para que se promova a correta interpretação e utilização do Código 

de Defesa do Consumidor, faz-se necessário, primeiramente, caracterizar essa 

relação. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO 
 
 

O Código de Defesa do Consumidor basicamente incide em toda e qualquer 

relação jurídica que possa ser identificada como de consumo, bastando, para isso, 

regular os elementos da relação que podem ser reconhecidos como tal (NUNES, 

2009, p. 71). 

Para melhor compreensão, importante se faz definir primeiramente “relação 

jurídica”, que, na lição de Santoro-Passarelli (1967, p. 53), é a posição de poder de 

uma pessoa e a correspectiva posição de dever de outra ou de outras pessoas. De 

outro modo, Lisboa (1999, p. 1) leciona ser “[...] o vínculo entre duas partes 

estabelecido por lei ou pela vontade humana que importa na transmissão de algum 

bem, a título provisório (transitório) ou definitivo (permanente), para a satisfação de 

interesses”. 

Partindo dessa premissa, nasceu a relação de consumo, assim entendida 

como a relação jurídica existente entre fornecedor e consumidor, tendo como objeto 

a aquisição de produtos ou a utilização de serviços pelo consumidor (NERY 

JÚNIOR, 2007, p. 32), ou seja, ambos estão vinculados a um objeto sobre o qual 

incidem direitos e obrigações decorrentes dessa relação. 

Não há no Código de Defesa do Consumidor qualquer conceito que 

caracterize claramente relação de consumo, restando apenas à doutrina elaborar 

sua definição através de princípios e todos os meios norteadores do código. Por 

outro lado, existem elementos relevantes capazes de classificar tal relação, 

conforme menciona Nery Júnior (2007, p. 506). 
São elementos da relação de consumo, segundo o CDC: a) como 
sujeitos, o fornecedor e o consumidor; b) como objeto, os produtos e 
serviços; c) como finalidade, caracterizando-se como elemento 
teleológico das relações de consumo, serem elas celebradas para 
que o consumidor adquira produto ou se utilize de serviço ‘como 
destinatário final’ [...]. 

 
Ressalta-se que, sem a presença simultânea de todos os elementos 
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mencionados, a relação jurídica então estabelecida ficaria descaracterizada como de 

consumo para efeitos de aplicação da legislação tutelar (LUCCA, 2003, p. 103). 

Nesse sentido, de forma sucinta, Nunes (2009, p. 71) preceitua que haverá 

relação jurídica de consumo sempre que se puder identificar, em um dos pólos da 

relação, o consumidor, e no outro, o fornecedor, ambos transacionando produtos e 

serviços. 

De outra parte, mais ampla é a definição de Bonatto e Moraes (2003, p. 63), 

que entendem relação jurídica de consumo o vínculo que se estabelece entre um 

consumidor, como destinatário final, e entes a ele equiparados, e um fornecedor, 

como profissional, decorrente de um ato de consumo ou como reflexo de um 

acidente de consumo, a qual sofre a incidência da norma jurídica específica, com o 

objetivo de harmonizar as interações naturalmente desiguais da sociedade moderna 

de massa. 

Através dessa definição, percebe-se que o consumidor não pode ser 

considerado quem simplesmente adquire um produto ou serviço como destinatário 

final, mas sim aquele presente em uma relação de consumo, ou seja, quando o 

consumidor se contrapõe ao fornecedor. 
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3 A PROVA E SEU ÔNUS  
 
 

A prova é o meio pelo qual as partes demonstram ao juiz os fatos que 

desejam provar como verdadeiros. Portanto, a mesma revela-se de suma relevância 

para o direito processual civil, haja vista que é através dela que o juiz forma o seu 

conhecimento.  

O ônus da prova consiste na obrigação da comprovação pelo autor do fato 

constitutivo de seu direito.  

Nesse contexto, destaca-se que o presente capítulo monográfico tem por 

objetivo principal analisar os aspectos conceituais e as características da prova, 

assim como do seu ônus, no direito brasileiro.  

 
 
3.1 CONCEITO DE PROVA  
 
 

A priori, relevante salientar a imprescindibilidade da atividade probatória, a 

fim de que os litígios que tenham por essência jurídica matéria de fato sejam 

solucionados, pois as matérias de direito podem ser sanadas por meio da legislação 

vigente.  

Nesse sentido, ante a necessidade da comprovação dos fatos alegados no 

desdobramento da ação, retrata Wambier (2006): 
Em regra, a norma jurídica atua concretamente nas diferentes 
relações (negociais, familiares, do particular com o Poder Público 
etc), independentemente da função jurisdicional do Estado, isto é, 
em função da mera obediência ao comando normativo pelos 
interessados, envolvidos em determinada relação jurídica. 
Ocorrendo, todavia, resistência ao cumprimento de determinada 
norma (ou existindo ameaça nesse sentido), por um dos envolvidos 
em dada relação jurídica, ao outro resta o caminho da atividade 
jurisdicional, voltada, em sentido amplo, a fazer valer o comando 
normativo desrespeitado. Surgindo, portanto, a necessidade da 
atuação dos órgãos da jurisdição, o instrumento de que a parte se 
servirá, para buscar a tutela estatal, será o processo. É o 
processo, portanto, na circunstância de ocorrer descumprimento da 
norma (ou a ameaça de descumprimento), o veículo através do qual 
a parte buscará obter um provimento que garanta, em seu favor, a 
atuação da norma jurídica material. Para que isso ocorra, todavia, 
é necessário que o julgador tenha conhecimento dos fatos que 
autorizam a incidência da norma. Sem ter exata noção dos fatos, é 
impossível ao juiz dizer a solução jurídica que a situação reclama 
(WAMBIER; ALMEIA; TALAMINI, 2006, p.391). 
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Portanto, constata-se que o fato probatório se inicia pelas arguições das 

partes, devendo aquelas comprovarem a veracidade dos fatos alegados O Direito 

Probatório "é o conjunto de regras e princípios que regem a prova, dividindo-se em 

Teoria Geral da Prova e Provas em Espécie, sendo que no primeiro é que se situa a 

questão do conceito de prova." (PEGO, 2016, p.21). Muitos doutrinadores afirmam, 

com razão, "que a prova é o coração do processo, pois permite ao juiz compreender 

o fato e, por consequência, aplicar o direito." (PEGO, 2016, p.21).  

Na linguagem comum, "prova se utiliza como comprovação da verdade de 

uma proposição; somente se fala de prova a propósito de alguma coisa que foi 

afirmada e cuja exatidão se trata de comprovar." (CARNELUTTI, 2005, p.67).  

Ainda nessa toada, prova "significa tudo o que demonstra a veracidade de 

uma de uma proposição ou a realidade de um fato, sem nos esquecermos, ainda, 

dos sentidos de indícios, sinal, ensaio, experiência [...]” (TEIXEIRA FILHO, 2003, 

p.33).  

Por sua vez, no âmbito do direito, "provar, de fato, não quer dizer 

demonstrar já a verdade dos fatos discutidos, e sim determinar ou fixar formalmente 

os mesmos fatos mediante procedimentos determinados." (CARNELUTTI, 2005, p. 

72).  

Assim sendo, prova é a verificação, é tudo aquilo que vai atestar a 

veracidade de um fato ou autenticidade de uma 'coisa', sempre importante para o 

deslinde da questão apresentada para julgamento, ou seja, de interesse para a 

solução do conflito.  

No entendimento de Greco Filho (2003), 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.” 

(GRECO FILHO, 2003, p. 181).  

Destarte, Marinoni preceitua a prova como "todo meio retórico, regulado pela 

lei, dirigido a, dentro dos parâmetros fixados pelo direito e de critérios racionais, 

convencer o Estado-juiz da validade das proposições, objeto de impugnação, feitas 

no processo."(MARINONI; ARENHART, 2007, p.207). 

Câmara define prova como "todo elemento que contribui para a formação da 

convicção do juiz a respeito da existência de determinado fato." Quer isto significar 

que "tudo aquilo que for levado aos autos com o fim de convencer o juiz de que 

determinado fato ocorreu será chamado de prova." (CÂMARA, 2005, p. 397).  
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Ainda falando em conceito de prova, Wambier (2006) a descreve da 

seguinte maneira: 
Prova, portanto, é o modo pelo qual o magistrado forma 
convencimento sobre as alegações de fatos que embasam a 
pretensão das partes. É instituto tipicamente processual, pois sua 
produção ocorre dentro do processo e é regulado pelas normas 
processuais, embora o Código Civil tenha tangencialmente cuidado 
da matéria, como por exemplo quando prevê que a produção do 
pagamento é a quitação. [...] Assim, conceitua-se prova como o 
instrumento processual adequado a permitir que o juiz forme 
convencimento sobre os fatos que envolvem a relação jurídica 
objeto da atuação jurisdicional (WAMBIER; ALMEIA; TALAMINI, 
2006, p.392). 
 

Não menos importante é o entendimento de Bellini Jr. ensinando que a 

prova "se mostra como verdadeiro instrumento que possibilita ao juiz e às partes 

reconstruir acontecimentos pretéritos, permitindo ao primeiro usar desta 

reconstrução histórica para por fim ao conflito social que lhe foi trazido a exame." 

(BELLINI JÚNIOR, 2006, p.15-16). Para Sá dos Santos (2006): 
a missão da prova é verificar e esclarecer para chegar à verdade. 
Por sua essência, é um dos fundamentos do direito  ao devido 
processo  legal." Provar "é também procurar a verdade sobre o 
que se discute. É dar ao magistrado elementos para que forme 
sua convicção (SANTOS, 2006, p. 50). 

 

Dessa feita, analisado o conceito de prova, passa-se ao estudo da sua 

finalidade. 

 

 

3.1.1 Finalidade 
 

 

A finalidade da prova é convencer o magistrado com os fatos, que regra 

geral são anteriores ao próprio processo, transcorreram e resultaram na situação 

apresentada para pacificação, ou seja, a parte tem o direito de provar a verdade 

dos fatos que fundamentam sua pretensão ou a inverdade do alegado pela parte 

adversa. 

Do ponto de vista objetivo e prático do processo, "a finalidade da prova é 

formar a convicção do juiz, permitindo-lhe, por meio do convencimento, compor a 

lide, ou seja, a função da prova é a apuração da verdade para convencê-lo de quem 

tem razão." (SANTOS, 2006, p.56). Os fatos devem: 
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ser levados pelas partes ao processo. Uma vez adquirindo o 
conhecimento dos fatos e tendo o conhecimento do direito, o 
magistrado terá condições de julgar a causa, aplicando a 
subsunção [...] ou a integração normativa [...] (RAVACHE, 2015, 
p.1). 

 
Ocorre que, por vezes: 

 

os fatos trazidos pelas partes ao processo são controvertidos e 
não notórios, obstando a imediata formação de convicção do 
juiz." É neste momento "que surgem as questões de fato, e a 
prova passa a ser necessária e fundamental para eliminar as 
controvérsias e permitir que o julgador aplique adequadamente o 
direito objetivo ao caso concreto (RAVACHE, 2015, p.1). 

 
 

O objetivo principal das partes em apresentar provas, segundo 

ensinamento de Greco Filho (2003) é o convencimento motivado do magistrado. 

Gonçalves (2009) retrata que “é por meio das atividades probatórias que o juiz terá 

elementos para decidir sobre a veracidade e a credibilidade das alegações.” 

(GONÇALVES, 2009, p. 426-427). Em síntese, "as provas são os meios utilizados 

para formar o convencimento do juiz a respeito da existência de fatos 

controvertidos que tenham relevância para o processo.” (GONÇALVES, 2009, p. 

427). 

Desse modo, explanada a finalidade da prova, qual seja, o convencimento 

do juiz, abordar-se-á acerca do destinatário da prova. 

 

3.2 ÔNUS DA PROVA 
 
 
 

Havendo controvérsia sobre determinado fato, as partes devem 

demonstrar ao juiz, destinatário da prova, a veracidade de suas alegações. 

Constata-se que o instrumento para apresentação da veracidade dos fatos é a 

prova. Nessa senda, no presente tópico será explanado o conceitos e 

particularidades do ônus probatório. 

 

3.2.1 Conceito 
 
 
 

O ônus da prova, no Direito Processual Civil Brasileiro, conforme disposto 

no art. 373 do Código de Processo Civil, “[...] incumbe: I – ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 
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modificativo ou extintivo do direito do autor.” (BRASIL, 2015). Nessa toada, constata- 

se que a parte deve provar a veracidade dos fatos alegados, haja vista que o ônus 

probatório é de quem alega. 

Em regra, "compete àquele que formula uma alegação o ônus de prová- 

la. A prova de um fato, em princípio, compete a quem o alegou. Como ao autor cabe 

alegar os fatos constitutivos do seu direito, será seu o ônus de prová-los." E será do 

réu "o de provar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor" 

(GONÇALVES, 2009, p. 432). Isto é, "ao autor incumbe provar os fatos alegados na 

inicial, que constituem o seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos afirmados 

em sua defesa." (SANTOS, 2006, p. 59). 

Portanto, "o ônus consiste na atribuição de determinada incumbência a 

um sujeito no interesse desse próprio sujeito." (WAMBIER; ALMEIA; TALAMINI, 

2006, p. 415) Ou seja, "prescreve-se ao onerado uma conduta a adotar, pela qual ele 

poderá obter uma vantagem ou impedir uma situação que lhe seja desfavorável.” 

(WAMBIER; ALMEIA; TALAMINI, 2006, p. 415) 

Acerca do supracitado, Theodoro Jr. (2009) ensina que: 
 

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de 
exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante 
assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados 
dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende 
resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima 
antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente 
(THEODORO JR., 2009, p. 434). 

 
No mesmo norte, constata-se que o ônus probatório apresenta exacerbada 

relevância quando não comprovado determinado fato no processo, haja vista que a 

prova não pertence à parte, cabendo a ela utilizá-la a seu favor, tentando extrair dos 

fatos demonstrados a consequência jurídica pretendida, qual seja, o 

convencimento do magistrado e a consequente decisão favorável (WAMBIER; 

ALMEIA; TALAMINI, 2006, p. 415). 

Nessa diapasão, o objetivo das partes é, por intermédio dos meios de 

prova, convencer o juiz da veracidade ou da não veracidade dos fatos alegados na 

peça inicial. Ou seja, “[...] a prova se destina ao convencimento do juiz, que julgará 

com base na demonstração da ocorrência dos fatos que as partes proporcionarem 

através da prova.” (WAMBIER; ALMEIDA; TALAMINI, 2006, p. 410). 

Nesse viés Rios Gonçalves (2009) afirma que: 
 

O ônus da prova pode ser encarado sob o aspecto subjetivo e o 
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objetivo. Do ponto de vista subjetivo, ele constitui uma distribuição 
de encargos entre as partes, cabendo a cada qual provar as 
alegações que formulou, para tentar convencer o juiz da sua 
veracidade. Sob esse ponto de vista, as regras do ônus da prova 
são dirigidas às partes. O legislador indica a cada uma de quem 
é o encargo de produzir determinada prova. A parte a quem 
ele compete já sabe, então, que se dele não de desincumbir a 
contento sofrerá as consequências negativas do descumprimento 
do ônus. Mas este também pode ser examinado sob o aspecto 
objetivo, pelo qual as regras do ônus da prova não seriam 
dirigidas às partes, mas ao magistrado, para orientar o 
julgamento. Ele não pode eximir-se de sentenciar, alegando que 
não conseguiu formar a sua convicção a respeito dos fatos que 
fundamentam o pedido e a defesa. Não pode proferir o non 
liquet (GONÇALVES, 2009, p.432). 

 
Assim, analisado o conceito de ônus da prova, explanar-se-á a diferença 

entre ônus e dever processual. 
 
 
3.2.2 Diferença entre ônus e dever processual 

 
 
 

Na acepção comum, ”ônus é expressão sinônima de dever, de obrigação, 

ao passo que ônus na acepção jurídica tem ela outra conotação." (VICENTINI, 2013, 

p. 1). 

Carnelutti define a obrigação como subordinação de um interesse do 

obrigado a um interesse de outro, enquanto o ônus é a subordinação do interesse do 

onerado a outro interesse do mesmo sujeito (CARNELUTTI, 2011, p.73). 

Contudo, "a distinção feita por Carnelutti foi criticada por grande parte 

doutrina, em razão de entender-se de que o ônus não se constitui  como uma 

espécie de dever, mas sim de um direito subjetivo ou poder." (VICENTINI, 2013, 

p.1). 

Leo Rosenberg (2011, p. 75) define ônus como interesse da parte na 

atividade de probatória com o propósito de alcançar êxito na pretensão. Noutro 

sentido, Pontes de Miranda (2011, p. 76) distingue ônus de dever como sendo 

relação jurídica entre dois sujeitos, enquanto ônus é a relação em si mesmo, ou seja, 

satisfazer ou não a tutela do próprio interesse. 

O dever processual está, em regra, ligado ao direito material, requerendo 

"uma conduta de adimplemento ou cumprimento, certo que a omissão do devedor 

poderá resultar na sua coerção para que cumpra a obrigação." (SANTOS, 2006, p. 

 



22 
 

58). 

Ônus, "bastante empregado na esfera processual, é uma faculdade que a 

parte tem, logo, não está sujeita à coerção, mas, sim, aos efeitos que da passividade 

ou inércia resultarão, como, por exemplo, a revelia [...]." (SANTOS, 2006, p. 58). 

Acerca da distinção acima mencionada, retrata Alvim (2006): 
 

O ônus probatório corresponde ao encargo que pesa sobre as 
partes, de ministrar provas sobre os fatos que constituem 
fundamento das pretensões deduzidas no processo. Ônus não é 
sinônimo de obrigação e ônus de provar não é o mesmo que 
obrigação de provar. O conceito de ônus (encargo), enquanto 
necessidade de prova para prevenir um prejuízo processual 
corresponde ao conceito de “obrigação”, mas pertence a área 
distinta do direito: o ônus, ao direito processual; a obrigação, 
ao direito material (...). O ônus não é o mesmo que “dever 
jurídico”, mas um “encargo”. O dever é sempre em relação a 
alguém; há uma relação jurídica entre dois sujeitos, em que um 
deve uma prestação ao outro; a satisfação da obrigação é do 
interesse do sujeito ativo. O ônus, por seu turno, é em relação a 
si mesmo; satisfazer o ônus é interesse do próprio onerado. 
Assim, o réu tem o ônus da contestação (ALVIM, 2006, p.266). 

 
 

Nessa senda, "ninguém possui o dever ou obrigação de provar os fatos 

alegados por si, mas sim o ônus de fazê-lo. Trata-se de uma faculdade que a parte 

tem, e, caso não seja cumprido, poderá resultar em prejuízo." (JORGE, 2007, p.1). 

Outra distinção é a circunstância do dever processual "[...] ter um valor e 

poder, assim, ser convertido em pecúnia, o que não ocorre no que tange ao ônus." 

(ALVIM, 2006, p. 476). 

Desse modo, demonstrada a diferença entre ônus e dever processual, 

passa-se ao tópico seguinte, referente ao ônus absoluto e relativo. 
 
 
3.2.3 Ônus absoluto e ônus relativo 
 
 
 

Observando com cuidado a dimensão do ônus da prova é possível concluir 

que o seu descumprimento pela parte não determina consequências inevitáveis a 

ela, não necessariamente o fato não provado pela parte 'A' será declarado 

inexistente, pois outras provas integrantes do processos podem favorecer a parte 

omissa, ficando indubitável então a relatividade do ônus de provar, sendo que 

seria absoluto esse ônus quando as consequências pelo descumprimento fossem 

fatais e matemáticas, sem saída para a parte inerte que não produziu a prova 
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necessária. 

 

3.2.4 Aspectos objetivo e subjetivo do ônus probatório 
 

O ônus da prova pode ser enfrentado sob o aspecto subjetivo e o objetivo 

(GONÇALVES, 2009, p. 427). 

O subjetivo se refere à distribuição do ônus às partes. Assim, sob este 

aspecto, "o ônus da prova somente interessa ao autor e ao réu, mas não ao juiz. As 

partes, cientes do seu ônus, devem tomar as medidas necessárias para cumpri-lo, 

sob pena de ter o pronunciamento desfavorável." (RAVACHE, 2015, p. 1). 

Já sob o aspecto objetivo, "o ônus da prova interessa não às partes, mas 

ao magistrado, que tem o dever de buscar a verdade dos fatos para formar sua 

convicção, independentemente da iniciativa das partes." (RAVACHE, 2015, p.1). 

Assim sendo, o juiz, com base no artigo 370 do Novo Código de Processo Civil, 

"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito." (RAVACHE, 2015, p.1). 

Nessa celeuma, deve-se "analisar o ônus da prova sob os dois aspectos 

conjuntamente, atribuindo ao julgador a incumbência de buscar as provas, e, às 

partes o ônus de produzi-las sempre que tiverem condições." (RAVACHE, 2015, 

p.1). Explicitado acerca dos aspectos subjetivos e objetivos do ônus probatório, 

analisar-se-á a distribuição do ônus da prova. 
 

 

3.3 DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA 
 
 
 

Em regra, o ônus probatório é conferido ao litigante que alega os fatos. 

Portanto, o autor tem o dever de provar os fatos constitutivos de seu direito, e o réu, 

quando formular defesa de mérito indireta, qual seja, alegar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos o direito do autor, atrairá o ônus da prova em relação a 

tais fatos. Porém, formulando o réu defesa de mérito direta, ou seja, somente 

negando o direito ou os fatos alegados pelo autor, não atrairá o ônus da prova 

(RAVACHE, 2015, p.1). 

Contudo, há casos pelos quais o réu, mesmo ao apresentar defesa de 

mérito direta, "atrairá o ônus da prova. Tal hipótese ocorrerá sempre que o réu negar 
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os fatos constitutivos do direito do autor com base em uma afirmativa, devendo, 

portanto, 'fazer a contraprova ou prova contrária'." (SANTOS, 2008, p.362). Por este 

raciocínio, "a única hipótese em que o réu fica desincumbido de qualquer ônus da 

prova ocorre quando apresentar defesa de mérito direta por 'negativa absoluta, ou 

indeterminada'." (SANTOS, 2008, p.362). 

Em síntese, "incumbe ao autor a prova da ação e ao réu, da exceção. De 

modo mais simples, cada parte tem a faculdade de produzir prova favorável às suas 

alegações, o denominado ônus da afirmação." (EICH, 2004, p. 1). 

Assim, sendo, estudada a distribuição do ônus da prova, passa-se a 

abordar acerca da regra geral de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, 

I e II, do Código de Processo Civil. 
 
 
 
3.4 REGRA GERAL (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 373, INCS. I E II) 
 

 

A regra geral do ônus da prova encontra previsão legal no art. 373, I e II, 

do Código de Processo Civil, in verbis: "O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor." (BRASIL, 2015). 

Tal norma "está pautada no interesse de cada parte em reconhecer 

determinado fato como elemento propulsor do êxito na demanda." (PEGO, 2016, p. 

55). Assim, "ao autor cabe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, e ao 

réu cabe o ônus da exceção, vale dizer, de provar os fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos do direito pleiteado." (PEGO, 2016, p. 55). 

Salienta-se que, nos termos do artigo em questão, enquanto o autor não 

provar os fatos por ele alegados, o réu não possui obrigação de provar coisa 

alguma, isto é, o réu não tem ônus nenhum até que o autor demonstre o fato 

constitutivo de seu direito (PEGO, 2016, p. 57). 

Nessa senda, explanada a regra geral do ônus da prova, conforme 

previsão do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, passa-se, a seguir, à análise 

das hipóteses de modificação do ônus da prova. 
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3.5 HIPÓTESES  DE  MODIFICAÇÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA:  INVERSÃO  E 

DINAMIZAÇÃO 

 

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova consiste em atribuir o 

ônus da prova à parte que possui melhores condições de produzi-la, 

independentemente de quem alega os fatos, sendo, em determinados casos, 

aplicada pela jurisprudência (PEYRANO, 2004, p. 250).  

Ante o conceito da teoria em tela, retratam Tereza Arruda Alvim Wambier e 

José Miguel Garcia Medina: 
A sociedade e o direito material, consoante se observou, 
encontram-se em intensa transformação, razão pela qual a regra 
disposta no art. 333 do CPC, concebida para a realidade existente 
na década de 1970, não pode ser aplicada de modo inflexível, a 
qualquer hipótese, como se os sujeitos da relação jurídica se 
encontrassem, sempre, em condições de igualdade(WAMBIER; 
MEDINA, 2011, p.248). 

 
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu com base na teoria retro, in verbis: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA 
ELÉTRICA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A VERIFICAÇÃO DOS 
VALORES   RECOLHIDOS   NAS   CONTAS   DE   ENERGIA  ELÉTRICA. 
RESPONSABILIDADE DA ELETROBRÁS. 1. Pode o juiz ordenar que a 
Eletrobrás exiba documento que se ache em seu poder, a fim de permitir-se 
que sejam efetuados corretamente os cálculos dos valores devidos em 
razão da correção monetária dos valores recolhidos a título de empréstimo 
compulsório. Essa providência é salutar e caminha rumo ao princípio da 
efetividade da prestação jurisdicional, já que nessas ações são 
questionados valores referentes a quase quinze anos - normalmente valores 
relativos aos recolhimentos efetuados entre 1977 e 1993, correspondentes 
às 72ª, 82ª e 143ª Assembléias Gerais Extraordinárias da Eletrobrás, que 
homologaram respectivamente a 1ª, a 2ª e a 3ª conversões dos créditos em 
ações preferenciais - não sendo razoável exigir do contribuinte que guarde 
todas as suas contas mensais de energia elétrica a fim de calcular o devido. 
De fato, compete à Eletrobrás manter o exato controle dos valores pagos e 
a serem devolvidos a título de empréstimo compulsório sobre energia 
elétrica, até porque é a própria Eletrobrás que constitui os créditos 
escriturais em favor dos contribuintes, os atualiza, sobre eles paga juros e 
posteriormente os converte em ações. 2. Não há qualquer ilegalidade na 
determinação judicial para que a Eletrobrás, ora recorrente, apresente os 
documentos mencionados. Isso porque a teoria de distribuição dinâmica 
do encargo probatório propicia a flexibilização do sistema, e permite 
ao juiz que, diante da insuficiência da regra geral prevista no art. 333 
do CPC, possa modificar o ônus da prova, atribuindo-o à parte que 
tenha melhor condições de produzi-la. Logo, não há que se falar em 
contrariedade aos arts. 283, 333, I, e 396 do CPC. 3. Agravo regimental não 
provido (BRASIL, 2012a, grifo nosso). 

 
Dessa forma, ao se atribuir o ônus da prova à parte que tiver melhor 

condições de produzi-la: 
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se garantirá o acesso à justiça, bem como se evitará a utilização 
do processo como fim em si mesmo, fazendo com que se 
atinja, cada vez mais, a sua finalidade de proporcionar a 
prestação jurisdicional de acordo com a verdade real (RAVACHE, 
2015, p. 1). 

 
Além disso, "a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova visa 

repelir a chamada prova diabólica ou prova impossível." (RAVACHE, 2015, p. 1). Ou 

seja, se a parte que não tem o ônus possui condições de produzir a prova e trazer a 

verdade dos fatos, "enquanto a parte que originariamente teria o ônus não dispõe de 

meios para produzi-la, então distribui-se o ônus de forma a se privilegiar a 

possibilidade de aplicação do direito material." (RAVACHE, 2015, p. 1). 

Pondo fim ao estudo da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, 

faz-se necessário um estudo acentuado acerca do instituto da inversão do ônus 

probatório, o que se fará no próximo capítulo desta monografia. 
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4 INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 
 
 
 

Demonstrou-se no capítulo anterior, que o ônus de produzir a prova 

encontra previsão legal no art. 373, I, do Código de Processo Civil, elencando, de 

forma taxativa, que é dever do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito 

(CAPUTO, 2015). 

Porém, "em situações excepcionais e expressamente previstas em lei, 

esta poderá possibilitar ao magistrado a inversão do ônus da prova, deslocando a 

responsabilidade de provar algum fato ao réu da demanda." (DINIZ, 2013, p. 1). 

Nessa senda, passa-se à análise das modalidades de inversão do ônus 

probatório. 
 
 
4.1 MODALIDADES DE INVERSÃO 

 
 
 

Constituem modalidades as possíveis formas em que se pode inverter o 

ônus probatório. 

Destaca-se a possibilidade da inversão por provimento judicial, quando 

verificado certos requisitos, e a inversão legal, quando autorizada pela lei. Por fim, 

cabível, também, a convenção das partes acerca da inversão do ônus probatório. 

Assim sendo, nos tópicos a seguir, explanar-se-á a inversão 

convencional, legal e judicial. 
 
 
4.1.1 versão convencional 
 
 
 

O parágrafo único do art. 373 do Código de Processo Civil permite, 

implicitamente, que o ônus da prova seja invertido por convenção. Porém, nos casos 

estabelecidos em seus incisos, estabelece exceções às quais proíbe o instituto da 

inversão (CAPUTO, 2015). Ou seja, a inversão convencional "é vedada nas 

causas em que versar sobre direito indisponível, bem como nos casos pelos quais 

se torne excessivamente difícil o exercício do direito de uma das partes." 

(NOGUEIRA, 2016, p. 1). 

A inversão convencional se formaliza por acordo de vontade entre as 

partes, podendo ser composta por cláusulas contratuais antes da instrução 

processual ou por pedido endereçado ao juiz até a fase saneadora do processo, a 
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fim de isentar a pessoa anteriormente responsável ao ônus  probandi (CABRAL, 

2008, p. 349). 

Ademais, nos termos do inciso VI do art. 51 do Código de Defesa do 

Consumidor, não é válida a previsão de cláusula de inversão do ônus probatório em 

favor do fornecedor e prejudicial ao consumidor (BRASIL, 1990). 

Acerca do supracitado, Cabral ensina que trata-se de uma vedação cujo 

objetivo "é evitar estipulações com excessivo favorecimento ao fornecedor, pois, a 

grande maioria das relações de consumo formalizada mediante contratos de adesão, 

cuja cláusulas são estipuladas e impostas unilateralmente pela parte mais forte." 

(CABRAL, 2008, p. 349). 

Nessa toada, apresentada a inversão convencional, demonstrar-se-á a 

inversão legal. 
 

 
 
4.1.2 versão legal (presunções legais relativas) 
 
 
 

A inversão legal do ônus probatório decorre da lei, que prevê formas 

diretas e indiretas de redistribuição (CABRAL, 2008, p. 345). 

Denota-se que a inversão legal direta é quando o legislador estabelece 

diretamente uma norma, "cujo teor especifica qual parte deve provar um fato 

determinado.” (CABRAL, 2008, p. 338). 

No tocante à inversão indireta, percebe-se que “o legislador estabelece 

presunções legais relativas”, a qual “parte-se de uma fato base, conhecido e 

provado para dele extrair uma ilação reveladora da existência de um outro, 

desconhecido.” (CABRAL, 2008, p. 338). 

Outrossim, a inversão legal se dá nos casos de presunção, nos termos do 

artigo 334, IV, do Código de Processo Civil. Exemplos de tais presunções "são as 

regras contidas nos artigos 232 do Código Civil  (trata da presunção da veracidade 

dos fatos quando a parte contrária se recusa a se submeter à perícia médica)." 

(NOGUEIRA, 2016, p.1). Também "ocorre nos casos de responsabilidade pelo fato 

do produto e do serviço, por norma expressa dos artigos 12, § 3º e 13, § 3º, do 

Código Defesa do Consumidor." (NOGUEIRA, 2016, p.1). 

Nos casos supracitados, ocorre a inversão do encargo probatório porque 

se trata de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário. Contudo, há casos 
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de presunção que não implicam em inversão do ônus probatório, em razão de serem 

absolutas (NOGUEIRA, 2016, p.1). 

Desse modo, analisada a inversão legal, parte-se para o próximo tópico, 

destinado ao estudo da inversão judicial. 
 
 
4.1.3 versão judicial (art. 6º, inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor) 
 
 
 

A inversão judicial, a teor do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa 

do Consumidor, ocorrerá quando for verossímil a alegação do consumidor ou 

quando for ele hipossuficiente (BRASIL, 1990). 

Trata-se de inversão por decisão judicial quando o juiz, em prol do 

consumidor, presentes os requisitos da verossimilhança dos fatos alegados e da 

hipossuficiência, inverte o ônus da prova. Ressalta-se, todavia, que o magistrado 

não pode criar um encargo inatingível para o fornecedor, salvo nas hipóteses 

elencadas na lei (PESSOA, 2005, p.1048). 

Nesse norte, o instituto em tela “decorre da decisão do juiz, especialmente 

nas situações autorizadas pela lei.” (CABRAL, 2008, p. 345). 

Outrossim, a inversão judicial produz efeitos processuais antes da fase 

instrutória, bem como quando proferida a sentença (CABRAL, 2008, p.347). 

Por fim, explanada a inversão judicial, passa-se ao estudo da inversão do 

ônus da prova no Código de Processo Civil. 
 

 
4.2 INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
 
 
 

O ônus da prova "recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento 

do ato." (EICH, 2004, p.1). Assim, segundo o disposto no art. 373 do Código de 

Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor (CAPUTO, 2015). 

Corroborando nesse sentido, Rafael Foresti Pego (2016) ensina: 
 

[...] conclui-se que a inversão do ônus da prova é a aplicação 
da regra expressa sobre ônus da prova, no sentido contrário, 
inverso. Ou seja, ocorre a inversão do ônus da prova quando, 
originariamente, incumbir ao réu realizar a contraprova do fato 
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constitutivo do direito do autor, ou, ainda, quando ao autor 
incumbir à contraprova do fato extintivo, impeditivo ou 
modificativo do direito postulado (PEGO, 2016, p. 72). 

 
 

Dessa feita, "cuida-se de matéria relativa à distribuição do encargo de 

provar, pactuado pelas partes, alterando a ordem prevista em lei." (SANTOS, 

2006,p. 63). A previsão do parágrafo único do art. 373 do Código de Processo 

Civil decorre da vontade convergente das partes. Roga tal dispositivo que "a 

inversão pode ser realizada de qualquer forma idônea, seja por instrumento público 

ou particular." (PEGO, 2016, p. 77). 

Ocorre que as convenções sobre a distribuição do ônus da prova "são 

ineficazes, tendo em vista a natureza pública da matéria, acrescentando-se que a 

prova tem por finalidade o convencimento do juiz." (SANTOS, 2006, p. 64). 

Assim, embora se reconheça que a regra do art. 373 do Código de Processo 

Civil não é perfeita e absoluta, percebe-se que "o sistema adotado é justo e 

suficiente, inclusive por permitir um tratamento diferenciado para situações 

excepcionais, até mesmo com a inversão do ônus da prova, circunstâncias estas 

reguladas ou autorizadas por lei." (PEGO, 2016, p. 81). Esses parâmetros, "prévios 

e abstratos, respeitam os mais basilares princípios processuais, como a isonomia, 

ampla defesa, acesso à justiça, contraditório, dentre outros”. (PEGO, 2016, p. 81). 

Destarte, estudada a inversão do ônus da prova no Código de Processo 

Civil, analisar-se-á a inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do 

Consumidor. 
 
 
4.3 INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
 
 

No direito do consumidor, necessário observar a fragilidade do consumidor 

diante do fornecedor, haja vista que o desequilíbrio entre fornecedor e consumidor 

é sabido e percebido desde as épocas primitivas, em virtude da força 

empresarial, ocasionada pelo poder econômico dos empresários. Em decorrência 

disso, coube ao legislador criar maneiras de igualar as partes, criando-se o direito à 

inversão do ônus da prova em benefício do consumidor (BITTAR, 2011, p. 3). 

O instituto da inversão do ônus da prova no direito do consumidor 

encontra-se previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 
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Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação 
da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da 
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 
as regras ordinárias de experiências (BRASIL, 1990, grifo nosso). 

 
No tocante à possibilidade da inversão, Holthausen expõe que a 

possibilidade de aplicação deste instituto em favor do consumidor visa a 

preocupação do legislador em efetivar a norma, eis que mecanismo inovador em 

termos legislativos. Vislumbra-se que, nas várias formas de relação de consumo, o 

consumidor sofre da carência de informação, vindo a ser a parte mais fraca para 

uma discussão acerca de vícios e/ou defeitos dos objetos da relação de consumo 

(HOLTHAUSEN, 2006, p. 108). 

A inversão do ônus da prova, a teor do artigo acima mencionado, só deve 

ser aplicada quando comprovada a verossimilhança das alegações ou a 

hipossuficiência processual do consumidor. Nesse norte, Almeida alega que: 
Para inverter esse quadro francamente desfavorável ao 
consumidor, o legislador alterou, para as relações de consumo, a 
regra processual do ônus da prova, atento à circunstância de 
que o fornecedor está em melhores condições de realizar a 
prova de fato ligado à sua atividade. Compreensivelmente, 
limitou-se ao processo civil e às seguintes situações: quando 
houver verossimilhança nas alegações, a critério do juiz e 
segundo as regras ordinárias de experiência ou quando houver 
comprovação da condição de hipossuficiência do consumidor 
(ALMEIDA, 2011, p. 106). 

 
Corroborando ainda com o texto legal, nota-se que a lei inclui medidas 

protetivas ao consumidor por ser este a parte mais fraca no mercado de consumo, 

sendo uma delas a possibilidade de inverter o ônus da prova, desde que o juiz 

constate a verossimilhança da alegação do consumidor ou sua hipossuficiência 

(THEODORO JR., 2009, p. 214). 

No que tange a discussão acerca da obrigação de ambos os requisitos 

essenciais para a aplicação da inversão do ônus probatório, denota-se que “é 

princípio basilar do direito que onde o legislador restringe não é permitido ao 

intérprete ampliar” (SANTOS, 2006, p. 65). Desse modo, nos termos do texto do 

dispositivo legal, não é obrigatória a presença de ambos os requisitos, isto é, 

verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor, para a fixação da 

inversão, bastando apenas a presença de um deles (SANTOS, 2006, p. 65). 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina retrata acerca 
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da não obrigatoriedade dos dois requisitos referidos no texto legal para a aplicação 

da inversão do ônus probatório, como se vê: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE EM PARTE OS PEDIDOS 
PROBATÓRIOS FORMULADOS PELOS DEVEDORES. INSURGÊNCIA 
DOS EMBARGANTES. [...] INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 
SUBSUNÇÃO DA HIPÓTESE VERTENTE AO ART. 6º, INCISO VIII, DO 
DIPLOMA CONSUMERISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. MEDIDA 
CONFERIDA APENAS QUANTO AOS FATOS QUE DIZEM RESPEITO ÀS 
VENTILADAS ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. [...] INTERLOCUTÓRIA 
ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (SANTA CATARINA, 
2013, grifo nosso). 

 
Ademais, a "regra de distribuição do ônus da prova, como visto na doutrina, 

mesmo sob o enfoque do direito consumerista, segue ainda a sistemática do 

sistema processual civil", entretanto, "quando o caso revela a situação de 

hipossuficiência e sendo verossímeis as alegações do consumidor, poderia o 

magistrado inverter o ônus da prova como meio de facilitar a defesa [...]." 

(SOLANDECK, 2009, p. 131). 

Assim, “[...] a observância de tal regra ficou destinada à decisão do juiz, 

segundo seu critério e sempre que se verificasse a verossimilhança das alegações 

do consumidor ou sua hipossuficiência” (NUNES, 2004, p. 729). Portanto, presente 

um dos requisitos, fica o juiz obrigado a aplicar o instituto, invertendo o ônus 

probatório. 

Salienta-se que o juiz não pode inverter o ônus da prova sem se basear 

na verossimilhança das alegações do consumidor ou em sua hipossuficiência, sob 

pena do ato se configurar como abusivo, infringindo o devido processo legal 

(THEODORO JR., 2009, p. 217). 

Acerca do instituto da inversão do ônus probatório extrai-se da doutrina 

de Theodoro Jr. (2009): 
 

O mecanismo da inversão do ônus da prova se insere nessa política tutelar 
do consumidor e deve ser aplicado até quando seja necessário para superar 
a vulnerabilidade do consumidor e estabelecer seu equilíbrio processual em 
face do fornecedor. Não pode, evidentemente, ser um meio de impor um 
novo desequilíbrio na relação entre as partes, a tal ponto de atribuir ao 
fornecedor um  encargo absurdo e insuscetível de desempenho 
(THEODORO JR., 2009, p. 217). 

 
Corroborando nesse sentido, Bellini Jr. (2006, p. 74) afirma que: “A inversão 

só pode ser realizada quando isentar o réu de determinado ônus, impondo- o ao 

fornecedor. Nunca se inverte o ônus para prestigiar a defesa do fornecedor.” 

Fábio Holthausen (2006) possui o entendimento de que o magistrado não 
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possui discricionariedade para inverter o ônus da prova: 
Tem-se, então, que ao juiz não é dada a possibilidade de escolher 
ou não inverter o ônus da prova, pois uma vez presentes a 
verossimilhança das alegações do consumidor ou sua 
hipossuficiência (resguardadas as teorias que entendem 
diversamente), tem ele o dever de inverter o ônus da prova em 
favor do consumidor. Ao magistrado cabe, sim, a verificação e 
constatação  da  existência  dos  requisitos  autorizadores,  mas  
sempre levando em consideração ‘as regras ordinárias de 
experiência’ em decisões motivadas (HOLTHAUSEN, 2006, p.115). 

 
Segundo o mesmo autor, é proibido ao magistrado negar a inversão, por 

não estarem presentes os requisitos necessários, devendo aquele especificar as 

razões que basearam a sua decisão, demonstrando tal fato no processo. Nesse 

diapasão, a decisão do juiz deve ser justificada e atrelada aos dados e fatos 

presentes na lide (HOLTHAUSEN, 2006, p.115). 

Nesse contexto, como observado pela doutrina, "em se operando a 

inversão do ônus da prova, até mesmo o nexo de causalidade existente entre o 

evento e o dano, passa a ser de responsabilidade do fornecedor." (ZOLANDECK, 

2009, p. 134). Esta "fragmentação ao sistema de distribuição do ônus da prova é 

criticada por parte da doutrina quando em debate a tese contrária à inversão." 

(ZOLANDECK, 2009, p. 134). 

Por fim, vislumbra-se que a ameaça da inversão do ônus da prova, a qual 

obriga o fornecedor de provar que os fatos constitutivos do direito do consumidor 

não subsiste e a prova sobre a existência de fatos impeditivos, extintivos e 

modificativos do direito arguido, ocasiona a mudança de comportamento dos 

fornecedores, visando o respeito ao consumidor, bem como evitando litígios por 

falha no procedimento da relação de consumo. Assim sendo, o fornecedor, diante de 

um mercado complexo, não basta ser honesto perante o consumidor, devendo, 

consequentemente, provar que é honesto (LEONARDO, 2004, p. 256). 

Destarte, após o estudo sobre a inversão do ônus da prova no código de 

defesa do consumidor, abordar-se-á a inversão judicial e a inversão legal. 
 

4.3.1 Versão judicial (art. 6º, inc. VIII) e inversão legal (arts. 12 e 14) 
 
 

Antônio Gidi ao comentar  o  d ispos i tov em sua obra re la ta  não se 

tratar de inversão judicial do ônus da prova, mas de inversão legal, com a 

justificativa de que “o papel o magistrado é meramente o de aferir a presença 
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dos requisitos impostos pelo CDC." (GIDI, 1995, p.586).  

O art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 
 

disciplina a possibilidade de inversão do ônus da prova, a favor do 
consumidor quando, a critério do juiz, houver verossimilhança em 
suas alegações ou ele for hipossuficiente, o que deve ser avaliado de 
acordo com as regras ordinárias de experiência (NAPOLI, 2016, p.1). 

 
No mesmo sentido, André Gustavo C. de Andrade ensina que "a inversão 

do ônus da prova é produzida ope legis, ou seja, decorre da própria lei, uma vez 

presentes os requisitos estabelecidos em lei, os quais são apenas reconhecidos no 

caso concreto pelo juízo." Todos os casos de inversão do ônus da prova "são legais, 

na medida em que os requisitos para a inversão vêm estabelecidos em lei.” 

(ANDRADE, 2003, p. 89). 

Contudo, tal entendimento não merece respaldo. A melhor doutrina 

considera que é judicial a inversão do onus probandi prevista no art. 6º, VIII, 

Código de Defesa do Consumidor, "ao argumento de que cabe ao magistrado 

verificar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da norma. De 

fato, tal inversão não decorre de imposição ditada pela lei, mas, ao contrário, fica 

submetida ao crivo judicial." (NAPOLI, 2016, p.1). 

Nessa celeuma, afirma Barbosa Moreira: 
 

A inversão de que trata o art. 6º, VIII, CDC resulta, necessariamente, de 
ato judicial, praticado no processo entre consumidor e fornecedor: não 
pode ser diversa a exegese da cláusula “a critério do juiz”, presente no 
dispositivo. Não se cuida, portanto, de inversão que decorra diretamente 
da lei, como se passa nas hipóteses nas quais o próprio Código, 
dispensando o consumidor da prova do defeito (...) transfere ao 
fornecedor o encargo de demonstrar que o defeito inexiste (arts. 12, §3º, 
n. II e 14, §3º, n. I) (MOREIRA, 1984, p. 231). 

 
Desse modo, enquanto não houver decisão judicial determinando a 

inversão do ônus probatório, vigora a regra geral prevista no art. 373 do Código de 

Processo Civil (NAPOLI, 2016, p. 1). 

Nessa toada, colhe-se dos ensinamentos de Theodoro Júnior (2009): 
 

No art. 6º, VIII, o CDC não instituiu uma inversão legal do referido 
ônus, mas, sim, uma inversão judicial, que caberá ao juiz efetuar 
quando considerar configurado o quadro previsto na regra da lei. (...) a 
previsão da lei é de um poder confiado ao juiz para promover a 
inversão, se julgada cabível (THEODORO JR., 2009, p. 147). 

 
Dessa forma, explanada a inversão judicial e legal, passa-se, a seguir, à 

análise dos requisitos para o deferimento da inversão do encargo probatório. 
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 4.4 REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 
 
 
 

Conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão 

do ônus da prova é aplicável quando comprovada a verossimilhança das alegações 

ou a hipossuficiência processual do consumidor frente ao fornecedor (BRASIL, 

1973). 

Em razão da semelhança entre os requisitos da inversão do ônus 

probatório e os pressupostos da antecipação da tutela prevista no Código de 

Processo Civil, Bellini Jr. ensina que: 
[...] face essa desvinculação da necessidade de prova inequívoca, 
temos que a prova autorizadora da inversão probatória, com forte 
na verossimilhança da alegação, se aproxima do fumus boni iuris 
existente na cautelar. Ou seja, basta que o consumidor demonstre 
rápida e sumariamente os elementos probatórios, relativos aos fatos 
alegados, para que o magistrado forme um juízo de probabilidade 
suficiente para inverter o ônus da prova (BELLINI JR., 2006, p. 88-
89). 

 
Ressalta-se, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no 

que se refere aos requisitos norteadores da inversão do ônus da prova: 
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INDEFERIMENTO DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.  
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 
ART. 6º, VIII, DO CDC. SÚMULA 7/STJ. 1. A necessidade de 
produção de determinadas provas encontra-se submetida ao 
princípio do livre convencimento do juiz, em face das 
circunstâncias de cada caso. 2. A revisão do posicionamento 
adotado pelo acórdão recorrido é inviável em sede de recurso 
especial, por necessário reexame do contexto fático- probatório dos 
autos (Súmula 7/STJ). 3. Subordina-se à análise da 
verossimilhança da alegação ou à demonstração de 
hipossuficiência realizada pelo magistrado, conforme as 
regras ordinárias de experiência, a inversão do ônus da prova 
em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, VIII, do 
CDC. 4. Em tal circunstância, a análise da suposta violação do 
art. 6º, VIII, do CDC, especialmente no que se refere à 
verossimilhança da alegação ou hipossuficiência para a inversão do 
ônus da prova, exigiria o reexame do contexto fático-probatório 
dos autos, portanto, inviável em sede de recurso especial, nos 
termos da Súmula do STJ. Agravo regimental improvido (BRASIL, 
2013a, grifo nosso). 

 
Destarte, a verossimilhança não se extrai apenas da afirmação do 

consumidor, vez que necessita de indícios trazidos aos autos para que se comprove 

a possibilidade de verdade do pleito do consumidor. Através desses indícios, o 
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magistrado poderá chegar ao juízo de probabilidade, com base nas regras de 

experiência. Ou seja, “sem fato provado, portanto, não é admissível pensar em 

indício e presunção e, consequentemente, em verossimilhança da alegação” 

(THEODORO JR, 2009, p. 216). 

Assim, apresentados os requisitos para o deferimento da inversão do 

ônus da prova, bem como analisada a verossimilhança das alegações, abordar-se-á 

acerca da hipossuficiência do consumidor. 
 
 
4.4.1 Hipossuficiência 

 
 
 

O requisito da hipossuficiência do consumidor para inversão do ônus da 

prova não se trata de ser o consumidor desabonado economicamente, mas, sim, 

tecnicamente, isto é: “o significado de hipossuficiência do texto do preceito normativo 

do Código de Defesa do Consumidor não é econômico, é técnico” (NUNES, 2004, P. 

731). 

Contudo, no que tange à essência da hipossuficiência do consumidor, se 

trata de uma impotência daquele, seja ela econômica ou de outra natureza, valendo- 

se disso para comprovar a responsabilidade do fornecedor por eventual dano 

causado. Assim, de acordo com Humberto Theodoro Jr., a hipossuficiência pode ser 

de origem econômica, desde que acarrete em desfavorecimento processual ao 

consumidor. Veja-se: 

Naturalmente, quando o consumidor seja pessoa esclarecida e 
bem informada, quando tenha ciência do defeito do produto ou 
da causa do prejuízo, tenha acesso aos meios de prova 
necessários à demonstração do fato que alega, não haverá razão 
para desobriga-lo do ônus da prova do fato constitutivo do seu 
direito (THEODORO JR., 2009, p. 216). 

 
Ante essa divergência, Bellini Jr. asseverou que, passados 13 (treze) 

anos da criação do Código de Defesa do Consumidor, após muitas divergências de 

correntes doutrinárias, nota-se que o tema se tornou harmonioso e pacificado, uma 

vez que cabe tanto a hipossuficiência econômica, quanto a hipossuficiência sob o 

enfoque da técnica diante do fornecedor (BELLINI JR., 2006, p. 83). 

Ou seja, "com relação à hipossuficiência é necessário destacar que 

abrange o aspecto técnico e também o econômico – a hipossuficiência no sentido de 

impossibilidade de produção da prova, seja porque não é acessível à parte", seja 
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porque há "invencível dificuldade que impede acesso à obtenção de informações 

nas quais estaria consubstanciada a prova do direito alegado, seja porque existe o 

desconhecimento das condições de prestação do serviço ou de funcionamento do 

produto." (SANTOS, 2006, p. 68). 

Atualmente, "existe consenso entre doutrina e jurisprudência no sentido 

de que não apenas o aspecto econômico deva ser analisado, mas especialmente a 

condição técnica e de informação do consumidor.” (HOLTHAUSEN , 2006, p. 111). 

Nesses termos, o consumidor deve ser qualificado como hipossuficiente 

quando, analisada as circunstâncias particulares de cada caso, "for perceptível uma 

sensível disparidade de condições técnicas, econômicas, e até mesmo, intelectuais, 

para a produção de prova sobre os fatos pertinentes à relação jurídica de consumo." 

A hipossuficiência, "apontada como requisito alternativo para a inversão do ônus da 

prova, não se limita à concepção de hipossuficiência econômica." (LEONARDO, 

2004, p. 277-278). 

No tocante à hipossuficiência, Fábio Holthausen (2006) aduz que não se 

deve confundir a hipossuficiência com a vulnerabilidade, destacando que: 

Enquanto a primeira decorre da situação concreta do consumidor 
frente ao fornecedor, a segunda se refere à condição legal de 
inferioridade do consumidor perante o fornecedor. Trata-se de 
presunção legal, em que, o indivíduo é caracterizado como 
consumidor, sua condição de vulnerável é presumida, sendo tal 
presunção decorrente do reconhecimento do art. 4º, I, da Lei nº 
8.078/90 (HOLTHAUSEN, 2006, p. 111). 

 
Demonstrando a relevância do requisito da hipossuficiência e sua 

incidência nas relações de consumo, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça: 
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL EXCEÇÃO DE 
INCOMPETÊNCIA. CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. 
PARTE HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO 
CONSUMERISTA. ACÓRDÃO LOCAL QUE FIRMOU A 
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE A PARTIR 
DOS ELEMENTOS FÁTICOS COLIGIDOS AOS AUTOS E 
DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO 
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE 
MULTA. 1. 
Tribunal de origem afastou a cláusula de eleição de foro, com 
base na condição de hipossuficiência do recorrido firmada 
a partir dos elementos de convicção coligidos nos autos, o 
que impede a revisão do entendimento ali posto, em face do que 
dispõe a Súmula 7 do STJ. 2. O acórdão reclamado decidiu em 
consonância com esta Corte que possui jurisprudência 
dominante acerca da aplicabilidade das regras do Código de 
Defesa do Consumidor nos casos em que se faça necessária a 
proteção da parte hipossuficiente, afastando, inclusive, a 
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cláusula de eleição de foro estipulada em contrato a fim de que 
se observe o princípio do equilíbrio contratual. Incide, no caso, a 
Súmula 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido com 
aplicação de multa (BRASIL, 2012b, grifo nosso). 

 
Outrossim, em caso de comprovação de hipossuficiência do consumidor, 

fica o juiz obrigado a inverter o ônus probatório, haja vista que a norma legal visa 

facilitar a comprovação das afirmações feitas pelo consumidor, buscando a 

diminuição do desequilíbrio entre as partes da relação. Destarte, é por esse motivo 

que  a  prova  cabe  àquele  que  possui  o  domínio  e  o  acesso  às  informações 

essenciais para solucionar a demanda (SANTOS, 2006, p.66). 

Nessa senda, estudado o requisito da hipossuficiência do consumidor, 

entra-se, a seguir, no tópico referente à atuação do magistrado diante da inversão 

do ônus da prova. 
 
 
4.5 ATUAÇÃO DO MAGISTRADO DIANTE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

 
 
 

A inversão do ônus da prova determinada pelo magistrado deve ser 

devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, in verbis: 

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados 
atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a 
estes, em casos nos quais a preservação do direito à 
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse 
público à informação (BRASIL, 1988). 

 
Assim, "a fundamentação que defere a inversão do ônus da prova, além 

de citar a regra geral, deve apontar os fatos, e a sua respectiva demonstração, onde 

o juiz encontrou a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do 

consumidor". Deve, ainda, "especificar a qual ponto da prova, que a princípio seria 

ônus do consumidor, está se aplicando a inversão do ônus da prova." (BELLINI JR., 

2006, p. 90). 

Ademais, o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece 

que fica a critério do magistrado a inversão do ônus da prova, conforme demonstra o 

julgado do Superior Tribunal de Justiça: 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO 
ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. ART. 
130 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME 
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PROBATÓRIO.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  INCIDÊNCIA.  1.  Não  há  falar  em 
negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva 
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação 
do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido 
pela parte. 2. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, determinar 
aquelas necessárias à instrução do processo, sempre em busca de seu 
convencimento racional. O reexame do juízo acerca da produção probatória 
encontra óbice na Súmula n° 7/STJ. 3. A inversão do ônus da prova se 
submete ao critério do julgador mediante análise das circunstâncias 
fáticas, cujo reexame é vedado em sede especial. 4. Agravo regimental 
não provido (BRASIL, 2013b, grifo nosso). 
 

Todavia, "em litígios que envolva consumidor, presentes nos autos provas 

que convençam o magistrado da hipossuficiência ou verossimilhança da 

alegação,fica  o  mesmo  obrigado  a  inverter  o  ônus  da  prova  em  favor  do  

consumidor." (BELLINI JR., 2006, p. 94). 

Nesse norte, extrai-se dos ensinamentos de Cristina Tereza Gaulia: 
 

É verdade que o inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor 
menciona que fica a critério do Juiz a inversão do ônus da prova, ou 
seja, o juiz poderá inverter o ônus probandi ou não, de acordo com 
suas pessoais convicções a respeito da verossimilhança das alegações 
do consumidor ou de sua hipossuficiência. A esse respeito, lembramos, 
no entanto, que, quando se fala em direito subjetivo da parte, como aqui 
é o caso, a jurisprudência tem entendido que, em verdade, o 'a critério 
do juiz', que corresponde ao poderá inserido em outros dispositivos 
legais, há de ser interpretado como 'deverá', principalmente em se de 
consumerista, onde as normas são de ordem pública e, por 
conseguinte, de aplicação obrigatória (GAULIA, 2001, p. 86). 

 
Diante de todo o asseverado no presente capítulo, principalmente no que 

se refere ao ônus da prova, passa-se, no próximo capítulo, ao estudo do momento 

mais adequado para a inversão do ônus probatório. 
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5 MOMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 
 
 
 

Após o estudo, nos capítulos anteriores, acerca dos principais aspectos 

da prova, seu ônus e a inversão do ônus probatório no Direito brasileiro, é chegado 

o momento de adentrar no tema principal proposto para esta pesquisa monográfica, 

qual seja: momento da inversão do ônus da prova. 

Para tanto, explanar-se-ão as noções gerais sobre o momento da 

inversão do ônus da prova no Código de Processo Civil e no Código de Defesa do 

Consumidor; da inversão do ônus da prova como regra de instrução ou regra de 

julgamento; e, por fim, o momento da inversão do ônus da prova, isto é, se deve ser 

produzida no momento do despacho inicial, na fase de saneamento ou, inclusive, na 

sentença. 
 
 
5.1 NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
 
 
 

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso VIII, não 

dispõe em que momento do processo o juiz  deverá inverter o ônus probatório 

(BRASIL, 1990). Dessa forma, existem divergências doutrinárias e jurisprudenciais 

sobre o momento adequado para aplicação do referido instituto. 

Quando, porém, 
 

a regra geral é uma e, a seu respeito, pode sobrevir inovação 
dependente de ato do juiz, torna-se evidente que tal regra 
inovadora somente poderá ser estabelecida em tempo útil à 
defesa do litigante destinatário do novo encargo da prova 
(THEODORO JR., 2009, p. 222). 

 
Acerca desse assunto, Rizzatto Nunes expõe seu entendimento da 

seguinte maneira: 
Há alguma polêmica em torno do momento processual no qual o 
magistrado deverá decidir a respeito da inversão do ônus da 
prova, mas, em nossa opinião, como se verá, esta é fruto de falta 
de rigorismo lógico e teleológico do sistema processual instaurado 
pela Lei n. 8.078 e ainda resquícios da memória privatista do 
regime do processo civil tradicional (NUNES, 2004, p. 732). 

 
Nessa celeuma, a divergência possui três correntes doutrinárias, uma 

afirmando que o momento processual propício para inverter o ônus da prova é no 

despacho  inicial;  outra  defende  que  o  ônus  probatório  deverá  ser  invertido  no 
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despacho saneador; e, por fim, aqueles que entendem que a sentença é o momento 

mais adequado para a inversão do ônus da prova. 

Desse modo, abordada as noções gerais acerca do momento ideal para 

inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, passa-se a estudar 

se a inversão do ônus da prova trata-se de regra de instrução ou regra de 

julgamento. 
 
 
5.2 INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA  COMO  REGRA  DE  INSTRUÇÃO  OU 
REGRA DE JULGAMENTO 
 
 

Existem duas correntes acerca do momento adequado para aplicação da 

inversão do ônus da prova. 

A primeira corrente entende que o ônus da prova "é regra de julgamento. E, 

por isso, o juiz deve inverter o ônus probatório na sentença, oportunidade que 

terá para analisar a valoração das provas, o que seria essencial para formar sua 

convicção quanto à necessidade da inversão." (RAVACHE, 2015, p. 1). Por essa 

visão, "as partes têm a obrigação de produzir todas as provas necessárias à 

formação de convicção do juiz, independentemente de carregarem ou não o ônus 

probatório. Esse é o entendimento atual da 3ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça." (RAVACHE, 2015, p. 1). 

Nessa toada, revela-se o entendimento da 3ª Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, no qual os Ministros Castro Filho, Carlos Alberto Menezes Direito e 

Humberto Gomes de Barros entenderam que o ônus probatório deveria ser invertido 

antes da abertura da instrução. Destaca o Ministro Castro Filho: 
Assim, a meu sentir, a inversão do ônus da prova deve ser 
decretada pelo juiz antes da sentença, pois se configura regra de 
procedimento, cuja finalidade é de possibilitar que as partes 
passam melhor se conduzir no processo, especialmente para 
que saibam a qual delas toca o ônus de produzir a prova. Na 
verdade, o que não pode ser admitido é que o magistrado, 
presentes os requisitos do dispositivo de regência, não defira a 
inversão no momento da dilação probatória, para fazê-lo em 
outro, após passada a fase probatória, haja vista caracterizar 
violação ao princípio do contraditório (BRASIL, 2007). 

 
A segunda corrente, por sua vez, "tem o entendimento de que o ônus da 

prova é regra de procedimento e deve ser invertido em momento anterior à abertura 

da instrução probatória ou na própria fase de instrução", pois, dessa forma, "se evita 

surpresas  às  partes,  e  se  prestigia  os  princípios  do  contraditório  e  do  devido 
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processo  legal.  Esse  é  o  entendimento  consolidado  da  4ª  Turma  do  Superior 

Tribunal de Justiça." (RAVACHE, 2015, p. 1). 

Nesse sentido, extrai-se do entendimento da 4ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça. São as palavras do relator: 

Mesmo que controverso o tema, dúvida não há quanto ao 
cabimento da inversão do ônus da prova ainda na fase instrutória 
- momento, aliás, logicamente mais adequado do que na 
sentença, na medida em que não impõe qualquer surpresa às 
partes litigantes -, posicionamento que vem sendo adotado por 
este Superior Tribunal, conforme precedentes (BRASIL, 2006). 

 
Dessa feita, explicitada a inversão do ônus da prova como regra de instrução 

e de julgamento, passa-se, a seguir, à análise do momento para a inversão do ônus 

probatório. 
 
 
5.2.1 Momento da inversão 
 
 
 

O momento da inversão do ônus probatório é divergente entre os 

doutrinadores, bem como na jurisprudência. Assim, nos tópicos abaixo, serão 

explicitadas as três vertentes doutrinárias, sendo uma defensora de que o momento 

processual mais adequado para inverter o encargo probatório é no despacho inicial, 

quando do recebimento da peça inicial; outra defende que o ônus da prova deve ser 

invertido no despacho saneador; e, por fim, aqueles que defendem que a sentença é 

o momento mais justo para que se inverta o ônus probatório. 
 
 
5.2.2 No despacho inicial 
 
 
 

Um dos entendimentos acerca da inversão do ônus da prova assevera 

que o juiz deve inverter o ônus da prova no despacho inicial, se presentes um dos 

requisitos essenciais para tanto, ou seja, “existem entendimentos no sentido de que 

o juiz deve inverter o ônus da prova quando do despacho inicial, orientando, assim, 

o réu para que, em sua defesa, considere tal fato.” (HOLTHAUSEN , 2006, p. 118). 

Para Tânia Lis Nogueira existe a possibilidade de o magistrado decidir 

acerca da inversão já quando receber a exordial, conforme de denota-se: 
[...] entendo que o autor consumidor deverá já na inicial requerer a 
inversão do ônus da prova, e desta forma a fase processual em que 
o juiz deverá se manifestar sobre a questão será no ato do primeiro 
despacho, que não se trata de mero despacho determinante da 
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citação, mas decisão interlocutória, passível portanto de recurso de 
agravo (NOGUEIRA, 1994, p. 59) 
 

Corroborando com tal entendimento, Antonio Gidi ensina que a 

oportunidade propícia para inversão do ônus da prova "é em momento anterior à 

fase instrutória. Do momento em que se despacha a inicial, até a decisão do 

saneamento do processo, o magistrado já deve dispor de dados para se decidir 

sobre a inversão." (GIBI, 1995, p. 39). 

Noutro sentido, a doutrina majoritária discorda da corrente que afirma que a 

inversão deve se dar quando do despacho inicial do juiz, afirmando que: 
No despacho inicial, é inconcebível o juízo de verossimilhança, 
acerca dos fatos apenas afirmados pelo autor, sem que antes se 
conheçam as contra- alegações do réu, e sem que a 
hipossuficiência do demandante tenha sido adequadamente 
demonstrada por ele, e convenientemente analisada pelo juiz [...] 
(THEODORO JR., 2009, p. 224). 

 
Voltaire de Lima Moraes (1999) possui o mesmo raciocínio, alegando que a 

inversão do ônus da prova "não deve ser decretada ab initio, quando o juiz analisar a 

petição inicial, pois sequer houve manifestação do demandado, não se podendo 

precisar, inclusive a dimensão de sua resposta, muito menos os pontos 

controvertidos." (MORAES, 1999, p. 68). Assim, "mostra-se prematura e indevida a 

decretação da inversão do ônus da prova nessa fase do procedimento." (MORAES, 

1999, p. 68). 

Por fim, extrai-se dos ensinamentos de Fábio Holthausen (2006) 

explicação sobre o despacho inicial e a aplicação da inversão do encargo probatório 

nessa fase processual, veja-se: 
O problema do despacho inicial é a ausência de elementos 
suficientes para análise dos requisitos da inversão, bem como 
pela falta de agir em contraditório, pois não se estaria 
possibilitando que o réu participasse da convicção do juiz em 
relação à verossimilhança das alegações do autor (consumidor) 
ou de sua caracterização como hipossuficiente. Haveria, então, 
uma precipitação desnecessária e que poderia, ferindo 
princípios constitucionais, prejudicar o andamento célere e 
ordenado do processo, inviabilizando a própria defesa 
constitucional do consumidor e a efetivação da justiça 
(HOLTHAUSEN, 2006, p. 120). 

 
Nessa senda, analisada a inversão do ônus da prova no despacho inicial, 

abordar-se-á, a seguir, a aplicabilidade da inversão na oportunidade do despacho 

saneador. 
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5.2.3 No saneador 
 
 

Grande parte da doutrina defende a vertente de que o momento para se 

inverter o ônus da prova é no despacho saneador. Todavia, a priori, relevante 

adentrar no tema propriamente dito, demonstrando, em síntese, a essência do 

despacho saneador. Este momento encontra-se previsto no art. 357, § 2º, do Código 

de Processo Civil, in verbis: 
 
§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, 
delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se 
referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e 
o juiz. 
 

Acerca da matéria em tela, Theodoro Jr. expõe seu entendimento da 

seguinte maneira: 
O despacho saneador, portanto, passou a ser aquela decisão 
que o juiz profere, ao final das providências preliminares, para 
reconhecer que o processo está em ordem e que a fase 
probatória pode ser iniciada, eis que será possível o julgamento 
do mérito e, para tanto, haverá necessidade de prova oral ou 
pericial (THEODORO JR., 2011, p. 421). 

 
Complementando o ensinamento acima elencado, Moacyr Santos assevera 

que a decisão saneadora declara que o processo se encontra habilitado para seu 

prosseguimento, sem vícios, nem irregularidades, inclusive de pressupostos 

processuais e condições da ação. Da mesma forma serão fixados os pontos 

controvertidos, sobre os quais as provas irão recair, o que permite afirmar, em 

regra, que se dará início à fase instrutória (SANTOS, 2011, p. 307). 

Por fim, denota-se que a fase saneadora ocorre após ter transcorrido a 

fase postulatória. Portanto, este é o momento para ordenar o processo, objetivando 

analisar a possibilidade e a necessidade do seu prosseguimento (DESTEFENNI, 

2006, p. 281). 

Ultrapassada a breve análise sobre o despacho saneador, estudar-se-á a 

aplicação da inversão do ônus da prova nesse momento processual. Theodoro Jr. 

(2009) assevera serem extremados e injustificáveis os entendimentos no sentido 

da inversão do ônus da prova no despacho inicial ou na sentença. No que tange 

à corrente que adota o despacho inicial como momento adequado para a 

inversão, o autor revela que não é possível, antes da contestação, saber quais fatos 

serão controvertidos, bem como os que deverão ser submetidos à prova. Já no 
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tocante a inversão do ônus probatório no momento da sentença, alega que seria 

medida tardia, haja vista que a sentença põe fim ao processo, ocorrendo, 

consequentemente, o fim da fase instrutória (THEODORO JR., 2009, p. 222). 

Nessa diapasão, Bellini Jr.(2006) afirma que a inversão do ônus da prova 

está alicerçado em princípio constitucional, contudo este pode ofender os demais 

princípios que regem o direito brasileiro, entre eles o contraditório e a ampla defesa. 

Portanto, o momento propício para aplicação ou não da inversão seria ao fim da fase 

postulatória (BELLINI JR., 2006, p. 104). 

Corroborando nesse sentido, Sandra Aparecida Sá dos Santos (2006) 

aduz ser cabível a inversão do ônus da prova "[...] após a apresentação da 

contestação, vale dizer, no despacho saneador, momento em que o magistrado 

apreciará a tese do autor e a antítese do réu, podendo decidir sobre a necessidade, 

ou não, da utilização do instituto." (SANTOS, 2006, p. 81). 

Do mesmo modo, Rodrigo Xavier Leonardo (2004) posiciona-se acerca da 

aplicação do instituto no despacho saneador, veja-se: 
Destaque-se que o legislador determinou a verossimilhança ou a 
hipossuficiência como os requisitos necessários para inversão do 
ônus da prova. Por uma razão lógica, todavia, o juiz só pode ter o 
nível de cognição denominado verossimilhança antes da fase 
instrutória do processo. Após a instrução, ou alcança-se a 
certeza formal, probabilidade ou a incerteza. Como já exposto, o 
juízo de verossimilhança não parte das provas, mas da 
plausibilidade da alegação. Se, tão-somente, a verossimilhança já 
possibilita a inversão do ônus da prova, por uma razão lógica, o 
momento para essa decisão deve ser anterior à instrução 
(LEONARDO, 2004, p. 291). 

 
Denota-se que Radloff (2002) assegura ser cabível a aplicação da 

inversão do ônus da prova na fase saneadora, desde que presentes a 

verossimilhança das alegações do consumidor ou a comprovada hipossuficiência 

(RADLOFF, 2002, p. 67). 

Ainda, Fábio Holthausen (2006) entende que deferido o pedido de 

inversão do ônus probatório no despacho saneador, o juiz não estará adiantando 

juízo de valor ou julgando antecipadamente o processo, mas, sim, somente 

esclarecendo aos litigantes que, após a comprovação da hipossuficiência ou por 

serem as alegações verossímeis, o ônus processual restaria alterado, incumbindo ao 

réu comprovar fato que impede a constituição do direito do autor (HOLTHAUSEN, 

2006, p. 122). 

 



46 
 

Relevante destacar a posição jurisprudencial no que se refere à matéria 

em tela. Nesse norte, apresenta-se julgado que demonstra que a aplicação da 

inversão do ônus da prova deve ocorrer no despacho saneador: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 
BANCÁRIOS. AÇÃO   REVISIONAL.   INVERSAO DO   ÔNUS   
DA   PROVA.   PEDIDO LIMINAR.  INVIABILIDADE.  O   
momento   adequado  para  ocorrer  a  
inversão do ônus da prova é o do despacho saneador, ocasião 
em que o julgador proferirá decisão fundamentada. Na 
espécie, mostra-se incabível a pretensão da agravante de 
inversão do ônus da prova, para que o réu exiba documentos, 
em sede de cognição sumária. [...] Mantida a decisão que 
indeferiu o pedido de antecipação de tutela e de inversão do 
ônus da prova. NEGADO SEGUIMENTO ao recurso, por decisão 
monocrática (RIO GRANDE DO SUL, 2011, grifo nosso). 

 
Nessa senda, constata-se que, na decisão supracitada, restou declarado 

que o momento propício para inversão do ônus probatório é no despacho saneador, 

em virtude de ser o momento destinado à prolação de decisão fundamentada. 

Expõe-se, também, decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: 
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR 
VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. 
INVERSÃO'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA 
INVERSÃO.PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO 
DO PROCESSO. A inversãodo ônus da provapode decorrer dalei 
('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do 
serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope 
judicis'), como no caso dos autos, versando acerca 
daresponsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). 
Inteligência dasregras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do 
CDC. A distribuição do ônus da prova,além de constituir regra de 
julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também 
como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o 
ônusatribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual 
(aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da 
provainflui no comportamento processual daspartes (aspecto 
subjetivo) não pode a inversão'ope judicis' ocorrer quando do 
julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). 
Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de 
Processo Civil. A inversão'ope judicis' do ônusprobatório deve 
ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo 
ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 
inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para 
apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a 
Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL 
DESPROVIDO(BRASIL, 2011, grifo nosso). 

 

Assim, ante o supramencionado, vislumbra-se que "o deferimento da 

inversão deverá ocorrer entre a propositura da ação e o despacho saneador, sob 
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pena de prejuízo para a defesa do réu." (ALMEIDA, 2011, p. 106). Diante de todo o 

exposto, isto é, inversão do ônus probatório na fase saneadora, passa-se, por 

fim, à análise da aplicação da inversão do ônus da prova no momento da sentença, 

ato pelo qual o juiz extingue o processo. 
 
 
5.2.4 Na sentença 
 
 
 

A sentença encontra previsão legal no art. 366 do Código de Processo 

Civil, sendo o ato mais importante do processo, pois é nela que o juiz declara a 

vontade concreta da lei, solucionando o litígio. Todavia, em alguns casos, ante a 

carência dos requisitos legais para se obter do Estado a solução do mérito, ou seja, 

do direito que motivou a ação, o juiz encerra o processo sem avaliar a essência da 

controvérsia que resultou a demanda (THEODORO JR., 2016, p. 297). 

Nessa seara, "encerrada a fase de ordenamento do processo, tais sejam 

os vícios processuais que persistiram apesar das providências preliminares, a falta 

de coexistência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação 

processual" (SANTOS, 2011, p. 257), a "falta de concorrência das condições da 

ação, a existência de fatos jurídicos ou de negócios jurídicos processuais que 

impeçam o pronunciamento judicial sobre a lide, cumpre ao juiz declarar a extinção 

do processo." (SANTOS, 2011, p. 257). 

Acerca da aplicação da inversão do ônus da prova no momento da 

sentença, de acordo com Bellini Jr., os defensores desta corrente aduzem que o 

instituto da inversão do ônus da prova é regra técnica, devendo o juiz, após a 

análise das provas produzidas, averiguar se ainda há incerteza quanto à solução do 

processo e, se assim intercorrer, determinará a inversão do ônus da prova (BELLINI 

JR., 2006, p. 98). 

No mesmo diapasão, Grinover (2001) assevera que o momento para se 

inverter o ônus da prova é na sentença, vez que as regras de distribuição do ônus 

da prova são regras de juízo, orientando o juiz, quando da ocorrência de um non 

liqued em matéria de fato, colaborando na solução a ser dada ao processo 

(GRINOVER, 2001, p. 735). 

Corrobora, ainda, com tal entendimento Cíntia Rosa Pereira Lima (2003), 

ao afirmar que o momento para a inversão do ônus da prova é na sentença, isto é, 
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no "momento de julgar a lide por ser uma regra técnica do juízo para evitar o non 

liqued." (LIMA, 2003, p. 229). 

A autora retro mencionada alega que, caso ocorrida a inversão, não poderá 

o fornecedor pleitear cerceamento de defesa, pois já conhecia as regras do jogo 

desde a citação para o processo, veja-se: 

 
Há muitas controversas a respeito deste tema principalmente no 
que diz respeito ao momento apropriado para a inversão do 
ônus da prova, isto porque, ao inverter o ônus probandi, o juiz 
inverte ao fornecedor-réu, o ônus de defender-se em juízo. Em 
decorrência disto muitos afirmam que desde o saneador, o juiz 
deve inverter o ônus da prova para não causar prejuízos à defesa 
do fornecedor. Contudo, esta alegação não procede, porque 
ninguém pode alegar prejuízo por ignorar a lei, e a possibilidade da 
inversão do ônus da prova é previamente legislada, e, portanto 
desde logo o fornecedor tem conhecimento do instituto (LIMA, 
2003, p. 229). 

 
No tocante à teoria estudada, Holthausen (2006) explana que a inversão 

deve ocorrer na sentença, porque é o momento em que o magistrado analisa as 

provas produzidas e decide sobre a necessidade de recorrer às regras de 

julgamento para dar fim à lide, e em caso de deficiência das provas, o juiz mandará 

inverter o ônus da prova em face do réu (HOLTHAUSEN, 2006, p. 125). 

Extrai-se de julgado do Superior Tribunal de Justiça postergando a 

inversão do ônus probatório para o momento da sentença: 
Consumidor. Agravo no agravo de instrumento. Recurso especial. 
Ação de indenização por danos materiais e morais. Despacho 
saneador. Inversão do ônus da prova. Acórdão que posterga a 
análise da questão à sentença, por ausência de provas a 
respeito da verossimilhança. Questão vinculada à análise 
probatória. -  Inviável o reexame de fatos e provas em recurso 
especial. - A apreciação dos aspectos de verossimilhança da 
alegação do consumidor e de sua hipossuficiência está ligada ao 
conjunto fático- probatório dos autos, cujo reexame é vedado em 
sede especial. Precedentes. Agravo no agravo de instrumento ao 
qual se nega provimento (BRASIL, 2005, grifo nosso). 

 
Noutro julgado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não configurado o 

cerceamento de defesa, demonstrando ser possível a inversão do ônus probatório 

no momento da sentença. Veja-se: 
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO 
DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 
REGRA DE JULGAMENTO.    OFENSA   AO    PRINCÍPIO    DO    
CONTRADITÓRIO. 
INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se pacificou quanto 

 



49 
 

à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no momento de 
proferir a sentença numa ação que discuta relação de consumo. 2. 
O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial das 
normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de 
regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo 
da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção,   essas   
regras   devem   ser   aplicadas   apenas   de   maneira excepcional. 
3. As partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a 
atividade judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os 
poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa 
para a solução da controvérsia. As provas não pertencem à parte 
que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 4. O 
processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 
possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o 
julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 
substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica 
privilegiar uma visão individualista, que não é compatível com a 
teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão 
do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 
Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação 
e nenhuma das partes pode alegar desconhecimento quanto à 
sua existência. 6. A exigência de uma postura ativa de cada uma 
das partes na instrução do processo não implica obrigá-las a 
produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir todas 
as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 
violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o 
direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 
sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido (BRASIL, 
2010, grifo nosso). 

 
Destarte, há doutrinadores que entendem que a sentença não é o 

momento apropriado para que se inverta o ônus probatório. Nessa toada, Bellini Jr. 

ensina que "o princípio do contraditório se mostra um óbice para que se possa 

inverter o ônus da prova no momento da sentença sem que antes se tenha avisado 

ao fornecedor que o faria” (BELLINI JR., 2006, p. 105). 

Reitera tal entendimento Theodoro Jr. (2016) ao dizer que, pela garantia 

"[...] do contraditório e ampla defesa, as partes, desde o início da fase instrutória, 

têm de conhecer quais as são as regras que irão prevalecer na apuração da verdade 

real sobre a qual se assentará, no fim do processo, a solução da lide." (THEODORO 

JR., 2016, p. 222). 

Por fim, percebe-se que existem doutrinadores com linha de raciocínio 

diversa da acima exposta, entendendo não ser possível a inversão do ônus da prova 

no momento da sentença, como Rizzatto Nunes (2004) afirma: 
Não vemos qualquer sentido, diante da norma do CDC, que 
não gera inversão automática (à exceção do art. 38), que o 
magistrado venha a decidir apenas na sentença a respeito da 
inversão, como se fosse uma surpresa a ser revelada para as 
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partes (NUNES, 2004, p. 734). 
 

Portanto, nota-se que há opiniões demasiadamente divergentes acerca 

da possibilidade de inversão do ônus probatório na oportunidade da sentença, bem 

como no despacho inicial e saneador. 

Assim, em últimas linhas, após a apresentação das três correntes do 

momento processual adequado para determinação da inversão do ônus da prova, 

encerra-se o presente capítulo monográfico, passando-se, então, às considerações 

finais. 
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CONCLUSÃO 
 
 
 

Em conclusão, pode-se afirmar que o presente trabalho de pesquisa 

contribuiu para o aproveitamento acadêmico de seu autor, como também para o 

enfrentamento do tema proposto. 

Nesse sentido, mister se faz destacar a relevância da prova para o Direito 

Processual Brasileiro. Assim, vislumbrou-se o conceito de prova, isto é, tudo aquilo 

que vai atestar a veracidade de um fato ou autenticidade de uma "coisa", sempre 

importante para o deslinde da questão apresentada para julgamento, ou seja, de 

interesse para a solução do conflito. 

Também, demonstrou-se que a finalidade da prova é convencer o juiz, 

destinatário da prova, dos fatos que transcorreram e resultaram na situação 

apresentada para pacificação. 

Ainda nessa seara, abordou-se o conceito de ônus da prova, qual seja, 

que as partes possuem o direito de produzir a prova para demonstrar a veracidade 

de seus argumentos, ou a falsidade das alegações do adversário, mas esse direito é 

também um ônus, um encargo, uma obrigação, e a regra geral é a seguinte: cada 

parte tem o ônus de demonstrar no processo os fatos que afirma serem verdadeiros. 

Estudou-se a diferença entre ônus e dever processual, ônus absoluto e ônus relativo 

e os aspectos objetivo e subjetivo do ônus probatório. 

Explanou-se acerca da distribuição do ônus da prova, bem como a regra 

geral do referido instituto, conforme o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, 

incubindo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a prova de 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 

Por fim, destacou-se as hipóteses de modificação do ônus da prova, quais 

sejam, inversão e dinamização. Ademais, dissertou-se acerca das modalidades de 

inversão, demonstrando-se que a inversão convencional é aquela convencionada 

entre as partes, a legal é aquela prevista em lei, e a judicial é aquela aplicada 

por determinação do juiz. 

Na sequência, expôs-se a inversão do ônus da prova no Código de 

Processo Civil, a teor do art. 373 do Código de Processo Civil, bem como a inversão 

do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, que visa estabelecer um equilíbrio processual 

entre consumidor e fornecedor, englobando-se a inversão judicial e a inversão legal. 
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Após, explicitou-se os requisitos para o deferimento da inversão do ônus 

da prova, quais sejam, verossimilhança das alegações do consumidor ou 

hipossuficiência do mesmo. Entende-se que a verossimilhança das alegações do 

consumidor ocorre quando o magistrado se convence de que as alegações feitas 

pelo consumidor são reais, devendo o magistrado inverter o ônus da prova com base 

nesse requisito. Já a hipossuficiência é entendida como a posição inferior do 

consumidor perante o fornecedor, seja ela técnica, econômica ou processual. Dessa 

forma, tratou-se da atuação do magistrado diante da inversão do ônus da prova, 

haja vista que, caso o consumidor comprove sua hipossuficiência, deve o juiz 

inverter o encargo probatório. 

No que se refere ao momento processual para que o magistrado inverta o 

ônus probatório, a lei é omissa, não deixando expresso na lei quando caberá a 

aplicação do instituto. Nessa toada, diverge a doutrina e a jurisprudência nesse 

sentido, sendo que alguns defendem a ideia de que a inversão deverá ser aplicada 

já no despacho inicial do magistrado, quando do recebimento da peça vestibular. 

Outros defendem que a inversão deve ocorrer no despacho saneador, momento em 

que o magistrado analisa as arguições das partes, verificando a existência de 

alguma pendência a ser sanada e, por fim, inicia-se a fase instrutória. Noutro norte,  

entende-se a sentença como momento processual propício para que se inverta o 

ônus probatório, por se tratar de regra de juízo. 

Assim sendo, com base nos estudos realizados, verifica-se incabível a 

inversão do ônus probatório no despacho inicial, haja vista que o magistrado não 

poderá verificar qualquer dos requisitos sem que analise as arguições do fornecedor, 

que ainda será citado. 

Quanto ao proferimento da sentença como momento adequado para a 

aplicação da inversão do ônus da prova, esta corrente não merece prosperar, em 

virtude dos princípios norteadores do Direito Brasileiro, ou seja, do contraditório e da 

ampla defesa, pois na sentença o juiz decide a demanda, pondo fim ao processo. 

Portanto, com o encerramento da fase instrutória, fica o fornecedor prejudicado, vez 

que não poderia trazer aos autos provas que tornassem verdadeiras as suas 

alegações. 

Nessa senda, concluiu-se que o momento pertinente para a inversão do 

ônus da prova é no despacho saneador, uma vez que, ao iniciar a fase instrutória, o 

fornecedor terá a oportunidade de trazer aos autos provas de que as arguições do 
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consumidor não condizem com a realidade dos fatos, buscando a improcedência da 

lide. Deve prevalecer a corrente em questão, pois preservados os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, que possuem previsão constitucional e devem ser 

plenamente assegurados. Com base nesta corrente, restaria evidenciado o equilíbrio 

buscado pelo legislador quando criou o instituto em tela, acarretando no correto 

deslinde processual. 

Por fim, percebe-se que a divergência explanada está gerando decisões 

divergentes, fazendo-se necessária a pacificação do tema, visando,assim, assegurar 

o princípio da segurança jurídica. 
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