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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo a análise do melhor momento para ocorrer à inversão 

do ônus da prova, em processo judicial, a favor do consumidor. Como regra geral, adotada 

pelo artigo 333 do Código de Processo Civil, dispõe-se que cabe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos modificativos e extintivos do direito 

do autor. Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, Lei 8.078, 1990), 

como forma de amenizar as desigualdades existentes na relação de consumo, permite a 

inversão do encargo probatório, quando presentes seus requisitos, a hipossuficiência ou a 

verossimilhança, a favor do consumidor. Para tanto, procede-se a uma análise da legislação, 

dos princípios, da jurisprudência e da doutrina, para chegar à conclusão sobre o tema 

proposto, a fim de verificar qual o melhor momento para se aplicar as regras de inversão do 

ônus probatório, prevista no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Esta 

pesquisa procura entender as divergências entre as duas teorias existentes sobre o momento da 

inversão do encargo probatório e verificar qual delas atende melhor as necessidades do 

consumidor, sem prejuízo as partes, tendo em vista os direitos fundamentais e princípios 

processuais previstos na Constituição Federal. Posto isso, é possível afirmar que o trabalho 

analisa os critérios para a inversão do ônus da prova a favor do consumidor e o momento 

adequado da decisão que a defere.  

Palavras-chave: Prova. Ônus da prova. Consumidor. Inversão do ônus da prova. 

Momento adequado para a inversão. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta monográfica tem por objeto a análise da ocasião em que ocorre a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor (BRASIL, Lei 8.078, 1990). O objetivo deste trabalho é mostrar as 

duas principais vertentes doutrinárias sobre o assunto, haja vista que o referido dispositivo 

legal determina que o ônus da prova possa ser invertido a favor do consumidor, contudo, é 

omisso quanto ao momento em que o magistrado deverá aplicar as regras de inversão. A 

análise elencou aspectos pertinentes ao Direito Processual Civil e ao Direito Constitucional, 

ponderando os princípios constitucionais sobrepostos no Direito Processual Civil e no âmbito 

do consumidor, os quais são indispensáveis para a eficácia e validade das normas. 

Primeiramente a ideia é realizar ponderações a cerca da teoria geral da prova e os 

estudos sobre ônus da prova com ênfase no processo civil, para balizar o tema e ulteriormente 

falar sobre o momento que devera ocorrer à inversão do ônus da prova no Código de Defesa 

do Consumidor (CDC). A ideia deste estudo é trazer respostas a dúvidas corriqueiras, como 

por exemplo: Qual o melhor momento para que se ocorra à inversão da prova nas relações de 

consumo? É de forma automática que ocorrerá a inversão do ônus da prova a favor do 

consumidor e se é necessário o pronunciamento do juiz? É regra a inversão probatória no 

CDC é procedimental ou de julgamento? Qual tem sido o posicionamento da jurisprudência e 

da doutrina face ao assunto? Destarte, este trabalho se dividirá em três capítulos, onde no 

primeiro capitulo será tratado sobre a constituição do ônus das provas no código de processo 

civil, trazendo exame superficial sobre o tema, balizando conceitos, finalidade, assuntos sobre 

prova perante o Código de Processo Civil (CPC), assim como as regras sobre o ônus probandi 

no processo civil. Merece prosperar primeiramente a regra geral e seus conceitos, para depois 

conseguirmos, de forma criteriosa, analisar a inversão do ônus tipificada no artigo 333 CPC, 

no qual é de competência do autor provar e ao réu gerar provas dos fatos impeditivos, 

modificativos e extintivos do direito do autor. 

No capitulo dois, será falado sobre a inversão do ônus nas relações de consumo, 

mostrando os critérios que se fazem necessários para que se ocorra a inversão. Será também 

falado sobre conceitos de consumidor, fornecedor e vulnerabilidade, onde será analisado os 

princípios envolvidos e as espécies de inversão envolvidas nas relações consumeristas. 
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No capitulo três, será falado sobre as principais correntes doutrinarias existentes a 

cerca do momento e que devera ocorrer a inversão nas relações de consumo, onde uma trará o 

entendimento de que trata-se de regra de julgamento e a outra de procedimento.  

Esta pesquisa utilizará métodos lógicos dedutivo, sobrepondo racionalmente métodos 

de interpretação, onde a pesquisa será baseada em legislações, doutrinas e jurisprudências e 

para uma maior praticidade na leitura e consequente entendimento do tema apresentado, optei 

pelo uso do conhecido “autor data”, facilitando ao leitor para não ter de buscar no rodapé as 

referencias.  

Face às citações, serão apresentadas de forma indiretas, deixando as diretas apenas 

para casos em que as paráfrases façam necessárias.  
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1. O ÔNUS DA PROVA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS DA PROVA CÍVEL  

 

1.1.2 Conceito de prova judiciária e natureza jurídica 

 

Em nosso vocabulário comum a palavra prova significa verificação, exame, inspeção, 

sendo que provém do Latim (probatio).(LOPES, 2002, p.26) Na esfera jurídica, a palavra 

prova pode ser definida de diversas formas, porém, seu entendimento não acarreta 

divergências, Bueno (2009, p. 233) define que: 

 

“Prova” é a palavra que deve ser compreendida para os fins que aqui 
interessam como tudo o que puder influenciar, de alguma maneira, na 
formação da convicção do magistrado para decidir de uma forma ou de 
outra, acolhendo, no todo ou em parte, ou rejeitando o pedido do autor e os 
eventuais demais pedidos de prestação da tutela jurisdicional que lhe são 
submetidos para julgamento. 

 

Define-se, ainda, que o termo prova é utilizado como sinônimo de demonstração, neste 

caso, dos fatos alegados no processo. É a chamada prova judiciária. (LOPES, 2002, p.26) 

De forma clara, Vechiato Junior (2002, p. 301) explana sobre o assunto: 

 

Prova (probatio – demostração, verificação) consiste na demonstração de um fato, 
mediante a prática de atos das partes (depoimento pessoal, documentos), terceiros 
(testemunhas, peritos) ou do próprio juiz (interrogatório, inspeção judicial). Consiste 
na base do processo. 

 

Daí em diante, a prova poderá ser analisada de dois sentidos ou aspectos, objetivo ou 

subjetivo. 

Objetiva é “[...] como instrumento ou o meio hábil, para demonstrar a existência de 

um fato (os documentos, as testemunhas, a perícia etc.).” já o subjetivo entende que “[...] é a 

certeza (estado psíquico) originada quanto ao fato, em virtude da produção do instrumento 

probatório. Aparece a prova, assim como convicção formada no espírito do julgador em torno 

do fato demonstrado.” (THEODORO JR., 2011, p. 425).  
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Portanto, aspectos objetivos são meios no qual permitem que as partes comprovem a 

existência de fatos alegados, já os aspectos subjetivos é de livre convencimento do juiz, na 

qual, a partir das provas, formará sua convicção. 

Corroborando com este pensamento, Didier Jr; Braga; Oliveira (2009, pg. 43) entende 

que:    

Quando se utilizado vocábulo para designar a atividade probatória ou os meios com 
que ela se desenvolve, diz-se que se está falando de prova num sentido objetivo. 
Quando ele é utilizado para designar a convicção que as provas produzidas no 
processo geram no íntimo do julgador, isto é, o resultado que a atividade e os meios 
probatórios induzem no espírito do juiz, diz-se que se está usando aí o termo prova 
num sentido subjetivo. 

 

Deste modo, no processo judicial a simples alegação não se faz suficiente, havendo 

necessidade de se provar os fatos, no qual serão analisados no momento da prova, na 

instrução.  

O resultado a se obter na instrução probatória, afirma-se que é o conhecimento dos 

fatos, para que o juiz possa proferir sua decisão. (Dinamarco, 2009, pag, 42) 

Sendo assim, o direito a prova e de suma importância na metódica processual, haja 

vista, em um litígio, as partes invocarão os fatos justificando as suas alegações, ao autor na 

propositura da ação e ao réu em sua contestação. Mister salientar que é o meio pelo qual o 

magistrado formará seu entendimento.  

 

1.1.3 Princípios da prova cível   

 

É conveniente salientar que a Constituição Federal é um conjunto de normas e 

princípios. (SANTOS, 2002, p. 27) 

Para Silva (2007, p, 91):  

 

[...] preceitos que tutelam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, ou seja, 
reconhecem, por um lado, a pessoas ou a entidades a faculdade de realizar certos 
interesses por ato próprio ou exigindo ação ou abstenção de outrem, e, por outro 
lado, vinculam pessoas ou entidades à obrigação de submeter-se às exigências de 
realizar uma prestação, ação ou abstenção em favor de outrem. 
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       Os princípios e regras são espécies das quais as normas jurídicas são o gênero, 

sendo, portanto, verdadeiras normas jurídicas. (ESPÍNDOLA, 1999, p.64) 

Face aos princípios, Mello (2008, p. 948-949) traz como conceito: 

 

[...] mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 
fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e 
servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência, exatamente por 
definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e 
lhe dá sentido harmônico. 

 

Segundo Dias (2005, p. 43) “Toda forma de conhecimento filosófico ou científico 

implica a existência de princípios”. 

Podemos encontrar expressamente os princípios na Constituição Federal vigente e 

também em nosso ordenamento jurídico. 

De acordo com Dias (2005, p. 47) “De fato, os princípios jurídicos podem estar 

expressamente enunciados em normas explicitas ou podem ser descobertos no ordenamento 

jurídico, continuando do mesmo modo a possuir força normativa.” 

Deste modo, se o principio estiver apresentado expressamente na constituição será 

conhecido como principio positivo de direito, todavia, sendo encontrado em outra redação 

será chamado de principio geral do direito.  

Em sua obra Alves (2011, p. 13), preceitua: 

Os princípios constitucionais são normas mestras dentro do sistema positivo de cada 
Estado, são os fundamentos e alicerces desse sistema democrático. São aqueles que 
guardam valores fundamentais na ordem jurídica, lançando sua força por todo o 
mundo jurídico diante da hierarquia destas normas, pois os princípios 
constitucionais estão no plano superior, pelo caráter estrutural que apresentam. 

 

Face aos princípios gerais do direito, Dias (2005, p. 45), cita Grau, informando que 

são os princípios são aqueles que: “[...] não expressamente enunciados em textos normativos 

escritos, mas que, não obstante, são inúmeras vezes tomadas de modo decisivo pelo aplicador 

do direito ou pelo intérprete na e para a definição de determinadas soluções e decisões 

jurídicas.” 

Todavia, os princípios têm a sua normatividade reconhecida, não somente aos 

mencionados explicitamente como também aos princípios subentendidos.  



14 

 

  

Os princípios tem como função, dar coesão ao sistema jurídico, dando direção quanto 

a interpretação e a aplicabilidade de normas, gerando uma nova regra caso haja alguma 

lacuna.  

As regras por sua vez, também são consideradas normas, porém possuem uma 

estrutura fechada, nas quais uma conduta determinada vem comandada, isto é, qualificada 

como obrigatória, proibida ou permitida (GUERRA, 2003, p.84), sendo que essas deverão ser 

cumprida ou não, diferente dos princípios que apresentam graus de otimização que podem ser 

cumpridos em diferentes graus. (ROBERT ALEXY citado por DIAS, 2005, p. 49). 

Assim, completa, Eros Roberto Grau citado por Espíndola (1999, p.64) 

 

As regras jurídicas são aplicáveis por completo ou não, são de modo absoluto, 
aplicáveis. Trata-se de um tudo ou nada. [...] Já os princípios jurídicos atuam de 
modo diverso: mesmo aqueles que mais se assemelham às regras não se aplicam 
automática e necessariamente quando as condições previstas como suficientes para 
sua aplicação se manifestam. 

 

Tal distinção é de suma importância, haja vista que os princípios têm uma dimensão, o 

que não acontece com as regras jurídicas. Neste modo, havendo conflito entre princípios, 

deverá levar em consideração o peso atribuído a cada um, contudo, no que tange ao conflito 

de regras, uma delas acabará se tornando inválida.  

Assim, havendo conflito, divergência entre princípios, o critério de ponderação poderá 

ser utilizado, no qual se terá uma enorme atividade valorativa. Haverá, assim, uma 

incompatibilidade de princípios, porém, não exclusão. O operador do direito irá optar por 

aplicar um dos princípios ao caso concreto, levando em conta o peso e a importância de cada 

princípio, afastando deste modo o princípio colidente. (ESPÍNDOLA, 1999, p. 70) 

Deste modo, o direito processual civil possui seus princípios próprios, com a doutrina 

dividindo-os em informativos e fundamentais.  

Os princípios informativos são regras predominantemente técnicas e, pois, desligados 

de maior conotação ideológica, sendo, por esta razão, quase que universais, são classificados 

15 em como: 1) lógico; 2) jurídico; 3) político; e 4) econômico. (ALVIM, 2007, p. 29-30). 

1) Lógico: o processo deve se desenvolver com atos e normas mais aptas para 

descobrir a verdade e evitar o erro. Um exemplo é o art. 301 do CPC que estabelece ordem 

para as defesas do réu. (PORTANOVA, 2003, p. 21). 
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2) Jurídico: o processo deve submeter-se a um ordenamento preexistente, deve 

seguir as regras preestabelecidas em um determinado ordenamento jurídico. (NERY JR. 

2004b, p. 35). 

3) Político: “É dirigido ao binômio representado pelo máximo possível de 

garantia social com o mínimo sacrifício pessoal.” (DIAS, 2005, p. 54). 

4) Econômico: O processo procura obter o maior resultado possível com o 

mínimo de esforço, ou seja, menor despesa de recursos. (PORTANOVA, 2003, p. 24). 

Faz-se necessário que analise os princípios constitucionais como um conjunto, de 

forma geral, de forma que a própria constituição traz diversos princípios e garantias.   

Dentre os princípios constitucionais processuais, destacam-se os mais “ligados” a 

prova civil em juízo, quais sejam: 

 

1. Devido processo legal 
 

Tal principio tem sua previsibilidade no art. 5, LIV da Constituição Federal, que traz 

em seu texto "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal." 

Este princípio e de notória importância para o processo civil, sendo base para os 

demais princípios, garantindo um processo e uma justa sentença.  

Mediante a tal princípio, fica garantido a possibilidade de acesso a justiça, tendo como 

premissa a defesa de forma mais ampla possível.  

O juiz conduz o processo com observâncias à este princípio, ainda que, necessário o 

desenvolvimento processual sem exigências extremamente rígidas e formais, adequando-se a 

instrumentalidade do processo, respeitando os ditames e parâmetros legais. (HOLTHAUSEN, 

2006, p.91). 

 

Mister salientar a relação do direito à prova com o devido processo legal, conforme 

preceitua Dinamarco (2009, p. 47): 

 

Na Constituição, o direito à prova é inerente do conjunto de garantias do 
justo processo, que ela oferece ao enunciar os princípios do contraditório e 
da ampla defesa, culminando por assegurar a própria observância destes 
quando garante a todos o due process of Law (art. 5º, inciso LIV e LV). Pelo 
aspecto constitucional, direito à prova é a liberdade de acesso às fontes e 
meios segundo o disposto em lei e sem restrições que maculem ou 
descaracterizem o justo processo. 
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É considerado direito fundamental, à prova, advindo dos direitos fundamentais ao 
contraditório e ao acesso a justiça, fazendo uma relação com devido processo legal. 

2. Princípio do contraditório e da ampla defesa 

 

Tal princípio tem a previsibilidade no art. 5, LV, da carta magna, garantindo aos 

litigantes, perante processo administrativo ou judicial, também aos acusados, a ampla defesa e 

o contraditório, mediante aos meios e aos recursos a ele inerentes.   

Desta forma (Jr. VECHIATO, 2002, p. 301) preceitua “toda prova admite uma 

contraprova, a parte contrária sempre será intimada para se manifestar em relação à prova 

produzida pela parte adversária”.   

Este princípio ordena que poderão utilizar-se de todos os meios cabíveis, dentro da 

legalidade.  

 

3. Princípio da proibição das provas obtidas por meios ilícitos 

 

Determina este principio que é admitido somente no processo civil, as provas lícitas ou 

moralmente legítimas, conforme redação da carta magna prevista em seu artigo 5º, LVI, “São 

inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. 

Prova lícita são aquelas com previsibilidade no nosso ordenamento jurídico, ou seja, 

aquela que houver previsão em lei, com possibilidade de utilização de forma livre perante o 

processo. Contudo, as provas consideras ilícitas, são aquelas que advém no andamento  da 

colheita, o que acarreta a violação das normas de direito substancial, exemplificando com a 

prova que é roubada ou tomada mediante violência, podendo ser aquela também, colhida com 

a inobservância do contraditório, com documentação material ou ideológica dúbia ou 

quaisquer outro meio de prova que não esteja de acordo com nosso ordenamento jurídico.  

Deste modo, pode verifica que provas ilícitas são aquelas que “contraria o 

ordenamento jurídico, visto pelo prisma dilatado da Constituição, quer abrange tanto a ordem 

constitucional e a infraconstitucional quanto os bons costumes, a moral e os princípios gerais 

do direito.” (CAMBI, 2006, p.69). 

É necessário, também, distinguir a prova ilegítima, que segundo a doutrina, seria 

aquela prova obtida mediante violação as regras de direito processual (DIDIER JUNIOR; 

BRAGA; OLIVEIRA, 2009, pg. 33). 
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A prova ilícita poderá ser admitida no processo em face ao princípio da 

proporcionalidade, pelo qual se faz um balanceamento dos interesses e dos valores 18 

constitucionais em conflito, assim, a admissibilidade da prova vai depender da discricionária 

valoração ou da devida ponderação por parte do juiz aos bens jurídicos que estiverem em 

conflito. (CAMBI, 2006, p.75). Na doutrina há divergências nesse posicionamento, pois há 

doutrinadores que entendem que a prova ilícita não pode ser admitida em hipótese alguma; há 

quem admita a prova ilícita sempre; há quem admita apenas no processo penal, desde que em 

favor do acusado; e aqueles que também defendem a utilização em sintonia ao princípio da 

proporcionalidade, sendo essa a mais aceita. (DIDIER JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2009, 

pg. 33) 

1) Princípio da oralidade  

De acordo com o princípio da oralidade, os atos processuais devem ser escritos ou 

orais, e devem ser realizados principalmente em audiência, o que permite que o juiz obtenha 

maior rapidez e aproximação com a prova. (VECHIATO Jr, 2002, p. 302) 

 A oralidade está ligada a imediatabilidade, no sentido de o juiz atuar sem intermédios, 

de forma direta, efetiva e concreta. (PORTANOVA, 2003, p. 221) 

2) Principio da Imediatidade 

Como já exposto, este princípio decorre do princípio da oralidade. (PORTANOVA, 

2003, p. 221) Significa que o juiz é quem colhe diretamente e pessoalmente a prova junto às 

partes e testemunhas e recebe os esclarecimentos dos peritos e assistentes técnicos, podendo 

indeferi-las quando necessário, e assim julgar a lide. (VECHIATO Jr, 2002, p. 303). 

3) Princípio da Identidade Física do Juiz  

Tal principio garante que o juiz que realizou a instrução e julgamento, seja o mesmo a 

prolatar a sentença. 

 

4) Princípio da Concentração  

O princípio da concentração dispõe que os atos processuais devem ser realizados o 

mais próximo possível um dos outros. (PORTANOVA, 2003, p. 224). Para que assim se 

possa proferir uma decisão justa, e quando possível que a audiência de instrução e julgamento 

seja única, para desde logo ser proferida a sentença. (PORTANOVA, 2003, p. 225). 
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5) Princípio do livre convencimento motivado 

A redação do artigo 131 do Código de Processo Civil diz que: “o juiz apreciará 

livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstância constantes dos autos, ainda que não 

alegado pelas partes”, contudo, caberá a ele indicar, na sentença, os motivos pelo qual ficou 

convencido. 

6) Princípio da aquisição Processual 

Conhecido também como princípio da comunhão da prova, tendo como entendimento 

ser aquele que uma vez uma prova sendo produzida, ela se incorporará ao processo. 

Desta forma, Assim, a prova não pertence à parte que a produziu, mas serve a ambas 

as partes, e aos interesses da justiça na investigação da verdade. (VECHIATO Jr, 2002, p. 

302) 

7)  Princípio da Isonomia 

Este princípio refere-se a igualdade processual, determinando que as partes deverão 

ser tratadas igualmente durante todo o processo, não podendo haver distinção, tendo tal 

princípio previsão legal tanto na constituição, quanto no Código de Processo Civil. Na 

constituição localiza-se no artigo 5º, Caput e inciso I, cito:  

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País e inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I – 
homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição. 
 

No processo Civil encontramos no artigo 125, I, onde traz a igualdade processual das 
partes, conforme redação “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 
competindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento”. 

Assim sendo, Nery Junior (2004, p. 72) afirma: a norma do art. 125, n. I, do CPC teve 

recepção integral em face do novo texto constitucional. “Dar tratamento isonômico entre às 

partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de 

suas desigualdades”. 
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8)  Princípios dispositivo e inquisitivo  

As partes possuem a liberdade de levar o conflito a juízo, provocando a atuação do 

Judiciário, sendo dever das partes produzirem o máximo de provas possíveis, que entendam 

ser necessário para compor a lide, para o juiz a decidir, com base única e exclusivamente no 

que consta dos autos, isso é o que determina o princípio dispositivo. (PORTANOVA, 2003, p. 

120) Esse princípio está ligado à relação jurídica material veiculada no processo, pois versa 

sobre direitos disponíveis, não pode o juiz impedir que os litigantes pratiquem ato de 

disposição de vontade, como a renúncia e a transação, cabe ao magistrado tão-somente velar 

pela regularidade desses atos. (DIDIER JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p. 23) Pelo 

princípio inquisitivo, ao juiz é conferida liberdade para determinar quais provas são 

necessárias no desenvolvimento do processo, utilizando de todos os meios ao seu alcance para 

descobrir a verdade real independentemente da iniciativa ou colaboração das partes. 

(PORTANOVA, 2003, p. 204). 

 

9) Princípio da livre investigação das provas 

Portanova (2003, p. 208) preceitua “Uma prova deve ser admitida no processo sempre 

que necessária à determinação da verdade dos fatos e à formação da convicção do juiz”. 

  

1.1.4 Classificação da prova civil 

 

Quanto à classificação da prova cível as que mais oferecem interesse prático são as 

classificadas em três critérios: objeto, sujeito e forma da prova. (LOPES, 2002, p. 36). 

Face ao objeto da prova, poderá ser de forma direta ou de forma indireta, todavia a 

prova direta versa a cerca do fato probando, que é o caso de uma testemunha ao narrar um 

acidente que presenciou.  

Quanto a prova indireta, é aquela referente ao fato distinto do pretendido a demonstrar, 

porém, mediante a dedução, permiti-se chegar-se ao objeto da prova. Sendo assim, não refere-

se ao fato probando, porém a outro. Exemplo dito, para melhor esclarecimento é, quando um 

perito relata a sua visão da posição a que encontrou um veículo após um acidente de transito, 

onde presumisse o que de fato ocorreu. Indicando assim a prova conhecida como prova 

indireta.  
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O sujeito classificasse em pessoal ou real. Quanto ao pessoal, refere-se a afirmações 

precisas, com destinação a declarar o fato ocorrido, assim como exemplo, depoimento 

testemunhal e o pessoal.  

Prova real é aquela que consiste no próprio fato, e suas circunstâncias (LOPES, 2002, 

p.37). 

Por ultimo, a prova real, sendo a forma que se é apresentada a prova, podendo ser 

documental, oral ou material. A prova documental, são as provas descritas, simplesmente a 

juntada de documentos; A prova oral, é obtida mediante a depoimento das partes, das 

testemunhas, etc...; e a prova material versa sobre materialidade que sirva de prova, sendo um 

exemplo clássico a prova pericial.  

 

1.1.5 Objeto da prova civil 

 

O objeto da prova refere-se aos fatos subtraídos pelas partes perante o processo. 

Preceitua Dinamarco (2009, pg. 57) que, objeto da prova: “é o conjunto das alegações 

controvertidas das partes em relação a fatos relevantes para todos os julgamentos a serem 

feitos no processo, não sendo esses fatos notórios nem presumidos.” 

Neste contexto, tendo como regra geral, os fatos alegados deverão ser provados, mas, 

nem todos, apenas aqueles que contribuírem para resolução do conflito.  

Corroborando com este entendimento, Theodoro Jr. (2011, pg. 427) “para a lei 

processual, os meios de prova e os moralmente legítimos são empregados no processo ‘para 

provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa’ (art. 332 CPC). São, pois, os 

fatos litigiosos o objeto da prova”. 

Diante ao exposto, retira-se as características do fato probatório, devendo os mesmos 

serem contestados, salientes e motivados.  

Conceitua Dinamarco (2009, p. 58) em sua obra a cerca dos fatos controvertidos: 

 

A necessidade de provar é gerada pela controvérsia sobre os fatos. Controvérsia é 
choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se excluem – de modo 
que a aceitação de uma delas é a negação da oposta ou vice-versa (Carnelutti) [...] A 
controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como ponto 
controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda ou da 
defesa) permanece sempre como ponto, sem se erigir em questão. E mero ponto, na 
técnica do processo civil, em princípio independe de prova. 

 



21 

 

  

Sendo assim, o entendimento de fatos controversos é que são aqueles aos quais são 

afirmados por alguma das partes e que tem por fim serem impugnados pela parte contraria no 

processo.   

Já os fatos relevantes são aqueles que uma vez reconhecido seja apropriado para 

difundir os julgamentos no processo, que serão as condutas ou os acontecimentos.  

Versando sobre os fatos determinados, na visão de Didier Jr; Braga; Oliveira (2009, 

pg. 44) são: “Apresentados com características suficientes que os distingam de outros que se 

lhes assemelham. O fato deve ser identificado no tempo e no espaço. Dessa regra resulta que 

o fato indeterminado, ou indefinido, é insuscetível de prova.” 

Também não há necessidade de provar o direito, no sentido à lei, já que é dever do 

magistrado conhecê-la. (LOPES, 2002, p.35) Como toda regra possui sua exceção, a exceção 

é a prova do direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, conforme redação do 

artigo 331 e 337 ambos do Código de Processo Civil. 

 

1.1.6 Finalidade e destinatário da prova 

 

Ao falar sobre finalidade da prova é o mesmo que se falar em convencimento do juiz 

face aos fatos articulados no processo, tendo como finalidade convencer ao juiz para que de 

provimento as partes. 

Com este conceito corrobora Santos (2002, p. 62)  “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 lide, ou seja, função da prova é apuração da verdade para 
convencê-lo de quem tem razão”. 

Neste sentido, a prova tem como objetivo apurar a verdade, para que o possa 

convencer o juiz de quem tem razão. 

 

1.2 Regras Gerais da Distribuição do Ônus da Prova Perante o Direito 
Processual Civil 

 

A palavra ônus é oriunda do latim ônus no qual tem como significado, carga, peso.  

No sentido jurídico ônus da prova: “é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das 

partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem 

proferidas no processo”. (DINAMARCO, 2009, pg.70). 
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Nesse sentido, Santos (2002, p. 65) completa: “Onus Probandi tem como tradução o 

encargo de provar, no aspecto de necessidade de provar. Leia-se encargo no sentido de 

interesse de fornecer a prova destinada à formação da convicção do magistrado, no que tange 

aos fatos alegados”. 

Neste sentido, entendi-se que ônus da prova é a responsabilidade das partes de 

apresentarem as provas de forma a gerar o convencimento do magistrado a que julgará a lide, 

ficando às provas vinculadas ao livre-arbítrio das partes em produzi-las ou não.  

Mister distinguir-se a diferenciação entre a obrigação e o ônus, haja vista ser a 

obrigação condicionada ao dever  das partes de gerar as provas. Por sua vez, o ônus está 

elencado a faculdade da produção ou não da prova.  

Corroborando com este pensamento, Cambi (2006, p. 315) leciona: 

 

Essa situação jurídica está no mesmo grupo dos poderes e das faculdades, porque o 
sujeito tem liberdade para a realização do ato, que reverte em seu próprio benefício e 
cuja não realização pode acarretar-lhe, apenas consequencias desfavoráveis. Nem o 
juiz nem a parte contrária ou qualquer outro sujeito processual podem exigir o seu 
cumprimento, já que a sua inobservância é perfeitamente lícita. 

 

O ônus é a faculdade a qual cabe a parte, na esfera processual, não sendo sujeito a 

coerção, contudo aos efeitos da passividade ou da inércia , podendo ocorrer a revelia, como 

por exemplo (art. 319 CPC), como  leciona Santos.  
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2 – Inversão do Ônus da Prova perante o Código de Defesa do Consumidor 

 

2.1 – Considerações sobre direito do Consumidor 

 

O desenvolvimento da sociedade acarretou um grande avanço nas relações de 

consumo. Esse desenvolvimento surgiu, principalmente, a partir do século XIX com a 

revolução Industrial na Inglaterra, com consequente desenvolvimento Europeu Ocidental e 

América do Norte. É importante destacar este marco, pois se apresenta como acontecimento 

histórico de expressão da era da sociedade em massa. (HOLTHAUSEN, 2006, p.19).  

Com o surgimento da chamada sociedade em massa, consequentemente, surge às 

relações comerciais e consumeristas, gerando a chamada sociedade de consumo, caracterizada 

por um número crescente de produtos e serviços. São esses aspectos que marcaram o 

surgimento e desenvolvimento do direito do consumidor. (REBOUÇAS, 2006, p. 2) A partir 

disso, surgem os conflitos, decorrentes das relações de consumo, criando a necessidade de 

intervenção do Estado. Com o tempo, percebeu-se que deveriam ser criados mecanismos que 

possibilitassem a defesa do cidadão consumidor, a fim de diminuir as desigualdades 

originárias desta relação, pois o consumidor encontra-se em posição menos favorável. 

(REBOUÇAS, 2006, p. 20) No Brasil, como já acontecia em vários locais do mundo, foi 

incluída no texto constitucional a defesa do consumidor somente com a Constituição Federal 

de 1988 (BRASIL 1988), que a inseriu no rol dos direitos e deveres individuais e coletivos. 

Garcia (2011, p.1) leciona que: 

 

 A Constituição Federal de 1988, incorporando uma tendência mundial de influência 
do direito sobre o direito privado, chamada pela doutrina de “constitucionalização 
do Direito Civil” ou de “Direito Civil Constitucional”, adotou como princípio 
fundamental, estampado no art. 5º, XXXII, “a defesa do consumidor”. 
 

 

A inserção do direito do consumidor, na forma de direito fundamental, vincula o 

Estado e os operadores a gerar aplicabilidade e efetividade da defesa de um ser vulnerável,  no 

qual é considerado parte mais fraca da sociedade.  

Para dar efetividade a norma legal, a própria Constituição Federal em seu art. 48 do 

Ato das Disposições Transitórias (ADCT), estabeleceu um prazo para que se promulgasse 

uma lei protetiva dos consumidores. (GARCIA, 2011, p. 5). 
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Daí por diante, surge a Lei 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor, trazendo 

em seu artigo 1º as normas de cunho publico e interesse da sociedade, com fulcro a proteção 

do consumidor, gerando aplicabilidade as normas constitucionais.  

O Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, Lei 8.078, 1990) é um microssistema 

jurídico interdisciplinar. Sistema é um conjunto de partes, coordenadas entre si, objetivando 

um fim, assim o chamado microssistema do Código de Defesa do Consumidor é formado por 

normas jurídicas, num mesmo corpo legislativo, todas coordenadas entre si, tendo por 

objetivo a defesa do consumidor nos planos legal e material. (ALMEIDA, 2008, p. 38-39) 

Tal sistema vem tutelar os desiguais, haja vista as tutelas dos iguais encontrar-se no 

Direito Civil, cabendo ao Código de Defesa do Consumidor vigiar a relação de consumo 

estabelecida entre fornecedor e consumidor, no qual é reconhecido como vulnerável tipificado 

no artigo 4º da lei supracitada. 

Em seu artigo 2º traz-se o conceito de consumidor e dispondo sobre sua relação 

“consumidor e toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final”. 

Deste modo, consumidor é pessoa física ou jurídica, no momento em que se encontra 

perante relação a qual se utiliza produtos e serviços, tendo característica de destinatário final.  

Há também o consumidor por equiparação, contemplado no parágrafo único do art. 2º 

do Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, Lei 8.078, 1990), que são: “a coletividade de 

pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”.  

Como o Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, Lei 8.078, 1990), não responde 

o que é destinatário final, a doutrina criou certa divergência a respeito, sendo que está 

separada em duas principais correntes doutrinárias, a finalista e maximalistas. (BENJAMIN; 

MARQUES; BESSA, 2008, p. 68). 

Para a corrente finalista, a expressão “destinatário final” deve ser interpretada de 

maneira restrita. Destinatário final seria aquele destinatário fático e econômico do bem ou 

serviço, pessoa física ou jurídica, colocando um fim na cadeia produtiva. Restringe-se a figura 

do consumidor àquele que adquire (utiliza) um produto para fins próprio e de sua família, 

consumidor seria o não profissional, pois o objetivo das normas do Código de Defesa do 

Consumidor (BRASIL, Lei 8.078, 1990) é tutelar de maneira especial um grupo da sociedade 

que é mais vulnerável. (BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 2008, p. 68). 
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Como o Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, Lei 8.078, 1990) permite que a 

pessoa jurídica seja consumidora, a corrente finalista restringe ao máximo esse conceito, 

entendendo que consumidora é a empresa que adquire produto ou serviço não como insumo 

da produção, mas como destinatário final, não adquirindo para revenda. (GARCIA, 2011, p. 

14).  

Já a corrente maximalista entende que o destinatário final seria somente o destinatário 

fático, pouco importando a destinação econômica que lhe deva sofrer o bem, podendo até 

mesmo haver intenção de lucro em relação ao produto adquirido. (GARCIA, 2011, p. 14-15). 

 Após a entrada em vigor do Código Civil de 2002 a visão maximilista diminuiu em 

força, aparecendo novos conceitos de destinatário final, incluindo a vulnerabilidade do 

consumidor, surgiu assim, à chamada teoria finalista aprofundada. (BENJAMIN; 

MARQUES; BESSA, 2008, p. 71). 

 A teoria finalista aprofundada segundo Cláudia Lima Marques citada por Garcia 

(2011, p. 16-18), classifica a vulnerabilidade como a técnica, a jurídica (ou cientifica), a fática 

e informacional. 

A vulnerabilidade técnica é aquela onde o comprador não teria conhecimentos 

específicos sobre o produto ou serviço adquirido podendo ser iludido no momento da 

contratação; como jurídica (ou cientifica) sendo a própria falta de conhecimentos jurídicos, ou 

de outros, como matemática e economia. Já a vulnerabilidade fática é a vulnerabilidade real 

diante do parceiro contratual, no sentido econômico. A informacional é no sentido de ser 

necessária a informação na sociedade atual, devendo ser prestadas de forma clara e precisa 

pelo fornecedor diretamente ao consumidor. (GARCIA, 2011, p. 17-18). 

 De forma geral, pode-se conceituar consumidor como qualquer pessoa, física ou 

jurídica não importando os aspectos de renda e capacidade financeira, que adquire (compra 

diretamente) ou que, mesmo não tendo adquirido, utiliza produto ou serviços. Estende-se por 

produto como destinatário final, ou seja, aquele para uso próprio, privado, individual, familiar 

ou doméstico, e até para terceiro, desde que o repasse não seja para venda, auferindo lucro. 

(ALMEIDA, 2008, p. 40). 
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Do outro lado desta relação, está presente o fornecedor que conforme o art. 3º do 

Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, Lei 8.078, 1990) é: 

 

[...] toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, 
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 
ou comercialização de produtos ou prestações de serviços. 

 

Completa o legislador:  

 

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2º Serviço é 
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 
decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

 

Todo consumidor é considerado vulnerável, com fulcro no artigo 4º, I, do código do 

consumidor, face sua vulnerabilidade, nasce à necessidade de requerer sua proteção.  

O Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, Lei 8.078, 1990), no art. 6º, apresenta 

uma síntese de direito material e processual que irá auxiliar o magistrado na apreciação das 

causas que envolvam as relações de consumo. No próprio artigo, informa que se tratam de 

direitos básicos, ou seja, que irão servir de orientação e instrumentalização das relações de 

consumo, sendo que há outros direitos não elencados no referido disposto legal. (GARCIA, 

2011, p. 63-64). 

Deste modo, dentro do direito do consumidor, em seu artigo 6º, VIII, encontramos a 

possibilidade da inversão do ônus da prova de modo a favorecer o consumidor, quando sendo 

verdadeiro suas alegações, e ou, quando for classificado como hipossuficiente, facilitando 

assim, sua defesa em juízo! 

O Código de Processo Civil (BRASIL, Lei nº 5.869, 1973) determina a regra geral 

para a distribuição do ônus da prova, pautando-se na relação de equilíbrio entre as partes, 

porém, com o advento das relações de consumo e na medida em que a desigualdade entre os 

35 litigantes se revela como fator capaz de dificultar ou impossibilitar a prova do fato 

constitutivo do direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, Lei 

8.078, 1990), tenta manter esse equilíbrio entre as partes, com a inversão do ônus da prova. 

(REBOUÇAS, 2006, p. 3). 
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2.1 – Os princípios previstos no CDC aplicáveis na inversão do Ônus da 

Prova 

No mundo jurídico, os princípios e as provas aplicáveis ao consumidor, são os mesmo 

aplicáveis no direito civil, contudo mister salientar três princípios: O princípio do 

contraditório; Principio da ampla defesa; princípio da igualdade entre os litigantes. 

 

2.1.2 – Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa 

 

O princípio do contraditório e da ampla defesa estão estabelecidos no artigo 5º, inciso 

LV da Constituição Federal, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusado em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a 

ele inerentes.” 

 Leciona Holthausen (2006, p. 92) contraditório é: “a oportunização de a parte se 

contrapor aos fatos, provas e atos processuais, ou seja, discutir judicialmente em termos de 

igualdade de oportunidades.”.  

Assim, contraditório é elemento essencial do processo, é inerente a um processo 

democrático, pois está implícita a participação do individuo na preparação do ato de poder, 

sendo que a importância do contraditório se irradia para todos os termos do processo. 

(PORTANOVA, 2003, p. 160). 

Entende-se por contraditório, a necessidade de dar-se conhecimento da existência da 

ação e de todos os atos do processo às partes, como também, a possibilidade de as partes 

reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis. (NERY JR, Nelson, 2004a, p. 172). 

 Corroborando, Vechiato Junior (2002, p. 301) diz, que: “Toda prova admite uma 

contraprova: o juiz deve viabilizar, através de intimação, a manifestação da parte em relação à 

prova produzida pela parte adversária.”. 

 O contraditório, em relação à prova, está na necessidade de um amplo debate e de 

uma maior proximidade do juiz com a parte, tendo a parte direito de participar na formação e 

36 na produção das provas. (PORTANOVA, 2003, p. 162-163). 

 O direito ao contraditório dá conformidade ao direito à prova, pois, assegura a 

admissão e a produção dos meios de provas pelas partes, desde que admitidas em lei; assegura 

a proibição das limitações probatórias que prejudique ou que torne impossível a produção de 

prova para a outra parte; assegura o direito a prova contrária; tutela contra perigo de surpresa 

e dá o direito à valoração da prova produzida. (CAMBI, 2001, p. 137). 
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 Sendo assim, o cito princípio avaliza a parte o direito de manifestar-se e intervir-se no 

processo ativamente, podendo, desta forma, discutir e contestar em razão de sua defesa. A 

metodologia de inversão do ônus da prova, tipificada no artigo 6º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, considera-se outro modo de efetivação do direito do contraditório, 

vez que, garante a parte vulnerável uma forma de se proteger na produção da prova, 

invertendo, assim, o ônus probatório para a parte mais favorável, sendo que essa inversão não 

viola o princípio da isonomia, mas ao contrário, dá efetiva realização do contraditório. 

(CAMBI, 2001, p.133-134). 

Contudo o princípio da ampla defesa determina que a parte possui plena liberdade de, 

em defesa de seus interesses, alegar fatos e produzir provas. É uma consequência do princípio 

do contraditório, porém, com características próprias. (PORTANOVA, 2003, p. 125). 

 Não se refere unicamente a direito conferido ao réu de responder às alegações do 

autor, é um direito que protege a todas as partes, inclusive, a terceiros juridicamente 

interessados. (LOPES, 2002, p. 163). 

 A ampla defesa confere permissão para a parte se defender e produzir as provas de 

suas alegações. A parte do processo terá direito de alegar e provar suas alegações, quando 

optar por sua defesa, pois é de sua livre escolha se defender ou não, mas também ninguém 

poderá impedi-la em sua defesa. (PORTANOVA, 2003, p. 125). 

 Em todas as situações praticamente, o princípio do contraditório e da ampla defesa 

farão partes de um todo, encontrando-se juntos, intimamente ligados, buscando a efetivação 

da defesa dos litigantes, para buscar um processo justo e ponderado. (VECHIATO JR, 2002, 

p. 301). 

 

2.1.3 – Igualdades entre os Litigantes 

Encontramos tipificado no artigo 5º, I, Ca Constituição Federal, o texto que versa 

sobre a igualdade entre os litigantes, onde diz que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção, havendo previsibilidade, também, no código de processo civil, em seu artigo 125, 

onde assegura a igualdade das partes perante o processo.  

Neste contexto, Nery Junior (2004ª, p. 72) afirma que:  

 

Relativamente ao processo civil, verificamos que o princípio da igualdade significa 
que os litigantes devem receber do juiz tratamento idêntico. Assim, a norma do art. 
125, n. I, do CPC teve recepção integral em face do novo texto constitucional. Dar 
tratamento isonômico entre às partes significa tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades.   
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Legitimando com o mesmo entendimento, Fagundes, citado por Santos (2002, p.35) 

diz que: “os conceitos de igualdade e de desigualdade são relativos, impõem a confrontação e 

o contraste entre duas ou várias situações, pelo que onde uma só existe não é possível indagar 

de tratamento igual ou discricionário.” 

A conhecida afirmação de igualdade é tratar os iguais e desigualmente os desiguais, 

que a intenção é justamente atingir o justo. (SANTOS, 2002, p. 35). 

Destarte, para que sejam asseguradas as garantias fundamentais, foi necessária a 

aplicação de institutos processuais, que auxiliem a parte hipossuficiente como, por exemplo, o 

disposto no art. 6 º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus 

da prova, para se buscar estabelecer tratamento igualitário entre as partes. (SANTOS, 2002, p. 

38). 

Cambi (2006, p. 412) complementa dizendo: O art. 6º, inciso VIII, CDC, consagra o 

princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, por ser a parte mais vulnerável na 

relação de consumo (art. 4º, inciso I, CDC), em um sistema de produção em massa, deve ser 

tratado de maneira diferente; afinal, a igualdade substancial somente pode ser alcançada 

tratando-se desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. 

 

2.3 – Espécies probatórias de inversão nas relações de consumo 

 

2.3.1 – Inversão Ope Judices 

 

Como já exposto neste trabalho, nosso ordenamento jurídico, como regra geral, 

determina a regra de distribuição estática do ônus da prova, conforme art. 333 do Código de 

Processo Civil.  

Porém, em determinadas situações pode ocorrer à inversão deste encargo probatório. 

Assim, costumam-se dividir as normas de inversão do ônus probatório como normas de 

inversão judicial (ope judicis) e como normas de inversão legal (ope legis). (DIDIER 

JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p. 80). 

 A inversão ope judicis ocorre quando há uma inversão do encargo probatório por 

decisão do juiz com, consequentemente, alteração do disposto na regra geral do art. 333 do 

Código de Processo Civil, não decorre, porém de uma imposição ditada pela própria lei. “A 

inversão judicial do ônus da prova é a alteração do disposto em regras legais responsáveis 

pela distribuição deste, por decisão do juiz.”(DINAMARCO, 2009, p. 78). 
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 A inversão ope judicis é a instituída pelo art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, é a inversão do ônus probatório a favor do consumidor, onde esta não ocorrerá 

de forma automática, dependerá da manifestação do juiz, que analisará cada caso, verificando 

se estão presente os requisitos da inversão, a hipossuficiência ou verossimilhança das 

alegações. (GARCIA, 2011, p. 80). 

 Segundo Didier Jr; Braga; Oliveira (2009, p. 89) só há possibilidade de inversão ope 

judicis para as causas de consumo. Trata-se de uma técnica que prestigia o princípio da 

igualdade e o principio da adequação, entretanto não devia ter sua utilização restrita as causas 

de consumo, tamanha sua importância. A transferência do encargo probatório para o réu 

fornecedor pode se dar, no processo civil, à critério do juiz, diante da hipossuficiência do 

consumidor ou da aparência de verdade de suas alegações. (REBOUÇAS, 2006, p. 109). 

 Nestes casos, a inversão do ônus probatório dependerá da apreciação do magistrado 

que determinará a inversão do ônus da prova, ou não, na análise do caso concreto, segundo as 

regras ordinárias de experiência. Esta regra de inversão só ocorrerá quando presentes os 

requisitos previstos na lei, caso contrário, será regra geral do ônus da prova, que é aplicada no 

julgamento do processo, 39 em razão das normas do Código de Processo Civil. 

A inversão do ônus da prova é técnica legislativa, com intuito de proteger a parte que 

teria dificuldade excessiva na produção da prova, é técnica exclusiva para a parte que está em 

posição de desigualdade no processo, a mais vulnerável. E para se aplicar a técnica da 

inversão, deve o juiz analisar os aspectos legais que permitem essa medida. (CAMBI, 2006, p. 

410). 

 Neste caso, o magistrado, através das regras ordinárias de experiência, irá verificar os 

motivos que justifiquem a inversão, se os mesmos estarão presentes. 

 As chamadas regras ordinárias de experiência é todo o processo cognitivo do 

magistrado, através do senso comum, de sua experiência (CAMBI, 2006, p. 410), que na 

forma de simples especulação imaginativa, através de fatos conhecidos chegará a uma 

conclusão lógica acerca dos fatos não conhecidos. (THEODORO JR., 2001, p. 136). 

 Essas regras de experiência não conferem uma certeza lógica, não valem como 

postulados científicos, mas são marcadas pela relatividade, são noções e conhecimentos 

adquiridos pelo magistrado ao longo de sua experiência profissional, social e prática, em 

observação aos casos particulares segundo o que ordinariamente acontece. (LOPES, 2002, p. 

68). 
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 A partir disto, é que, poderá ser analisado se a verossimilhança e a hipossuficiência do 

consumidor estará presente no caso concreto, para posterior aplicação da inversão do ônus 

probatório. Quanto à inversão opes judicis há divergência na doutrina e jurisprudência sobre o 

momento processual de sua ocorrência, conforme será explanado no item 4 deste trabalho, 

pois sua inversão depende de prévia determinação judicial, a partir da análise do magistrado. 

 

2.3.2 – Inversão Ope Legis 

 

A inversão ope legis é a inversão legal, determinada pela lei, isto é, independente do 

caso concreto e da atuação do juiz. Em alguns casos, determina a lei, que a distribuição do 

ônus da prova será diferentemente da regra prevista no art. 333 do Código de Processo Civil. 

(DIDIER JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p. 80). 

 Na realidade, se for verificar tecnicamente, não haverá inversão do ônus da prova, 

pois, desde o princípio, é a lei que institui a quem caberá o encargo probatório de determinado 

fato, alterando o previsto na regra geral. (GARCIA, 2011, p. 81). 

  

Completa Didier Jr; Braga; Oliveira (2009, p. 89) que, nestes casos, não há inversão, 

mas somente uma exceção normativa à regra genérica do ônus da prova. 40 No Código de 

Defesa do Consumidor como exemplo de inversão ope legis, há o art. 38 do Código de Defesa 

do Consumidor que determina que o ônus da prova da veracidade e, correção da informação 

ou da comunicação publicitária caberá a quem as patrocinar. 

 Quando se tratar de matéria de publicidade não se aplica a regra prevista no art. 6º, 

inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois o ônus da prova da veracidade e 

correção da informação e/ou comunicação publicitária já é do fornecedor-anunciante. 

(NUNES, 2009, p. 490). 

 Deste modo, quando a lide versar sobre a prova da propaganda enganosa, a inversão 

do ônus probatório é automática, pois a veracidade, a correção da informação ou comunicação 

publicitária cabe a quem as patrocina. (DIDIER JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p. 80). 

 Nunes (2009, p. 490) completa: “Em qualquer disputa na qual se ponha em dúvida ou 

se alegue enganosidade ou abusividade do anúncio, caberá ao anunciante o ônus de provar o 

inverso, sob pena de dar validade ao outro argumento”. 

 Nestes casos, não há necessidade de o consumidor demonstrar sua hipossuficiência ou 

que suas alegações sejam verossímeis, pois, legalmente o ônus da prova é do fornecedor. 
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Assim, à modificação do ônus fica inerente a lei e à mera alegação do consumidor, que 

alegará incorreção ou inverdade na mensagem publicitária e ao fornecedor, caberá a tarefa de 

comprovar o contrário, ou seja, a correção da informação. (HOLTHAUSEN, 2006, p. 129- 

130). 

 Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, um dos autores do anteprojeto do 

Código de Defesa do Consumidor leciona sobre o assunto: O dispositivo refere-se ao 

princípio da inversão do ônus da prova que informa a matéria publicitária. A inversão aqui 

prevista, ao contrário daquela fixada no art. 6º, VIII, não está na esfera da discricionariedade 

do juiz. É obrigatória. Refere-se a dois aspectos da publicidade: a veracidade e a correção. A 

veracidade tem a ver com a prova de adequação ao princípio da veracidade. A correção, 

diversamente, abrange, a um só tempo, os princípios da não-abusividade, da identificação da 

mensagem publicitária e da transparência da fundamentação publicitária. (GRINOVER, et al., 

1998, p. 291). 

Quanto a este tipo de inversão, não há dúvida quanto ao momento processual de sua 

ocorrência, pois está explicito na lei, ou seja, de forma antecipada, os casos em que será do 

fornecedor o ônus da prova. Logo, não cabe o magistrado sobre a inversão se manifestar, seja 

no saneamento do processo ou momento posterior. (GRINOVER, et al., 1998, p. 292). 

 

2.4 – Requisitos para inversão do Ônus 

 

2.4.1 – Critério do Magistrado 

 

Para se aplicar a inversão do ônus da prova é necessário que sejam analisados alguns 

requisitos previstos na Lei Consumerista. Como visto, a inversão do ônus da prova não é 

automática, devendo-se dar por obra do magistrado, conforme dispõe o art. 6º, inciso VIII, 1º 

parte do Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, Lei 8.078, 1990) ao expressar “a 

critério do juiz”. Lopes (2002, p. 50) afirma: “Como se vê, a lei não impõe inversão nas 

hipóteses indicadas, mas deixa a critério do juiz analisar cada caso e ver se a alegação do 

consumidor é verossímil e se ele é hipossuficiente”. 
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Contudo, essa regra jurídica fica condicionada as hipóteses em que estiverem 

presentes seus requisitos, que é a verossimilhança das alegações, ou que o consumidor seja 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência. (CAMBI, 2006, p. 413) Em 

ambos os casos, a inversão é sempre a critério do juiz, que irá analisar e considerar cada caso 

concreto. (DIDIER JÚNIOR BRAGA; OLIVEIRA, 2011, p. 82). Porém, quando presentes os 

requisitos, verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor, há alguns 

doutrinadores que questionam se pode o juiz inverter o ônus da prova ou se deve fazê-lo, 

obrigatoriamente, como Holthausen (2006, p. 114), pois: “é direito básico e subjetivo do 

consumidor a inversão do ônus da prova, sendo que a expressão ‘a critério do juiz’ refere-se à 

verificação da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.” Deste 

modo, entende que é dever do magistrado inverter o ônus da prova em favor do consumidor 

quando presentes os requisitos. (HOLTHAUSEN, 2006, p.115) Nesse sentido, é o 

entendimento de Priscila David Sansone citado por Holthausen (2006, p. 115): 

 

Isso significa dizer que, especialmente neste caso, se o Magistrado convencer-se de 
que, no mundo dos fatos, os requisitos necessários para a inversão estão presentes, a 
ele não resta outra opção senão inverter o ônus da prova e, nesse momento, encerra-
se a margem de liberdade. 

 

Acerca do tema, também informa Tânia Lis Tizzoni Nogueira citada por Rebouças 

(2006, p.41): 

 

Não se trata de uma norma de conceito vago, mas de norma de conceito 
discricionário, uma vez que o juiz é dado dois caminhos a seguir, ou seja, ele avalia 
a situação e as alegações do consumidor, que em sendo hipossuficiente ou se sendo 
a alegação verossímil, tem direito à inversão do ônus da prova, devendo então o juiz 
aplicar a norma legal ao caso concreto; assim não é dado a ele a escolha de inverter 
ou não o ônus da prova, uma vez que preenchendo o consumidor um dos requisitos 
elencados no inciso VIII deve inverter o ônus da prova. 

 

O art. 93, inc. IX da Constituição Federal (BRASIL, 1988) determina ainda que, o 

magistrado deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade. Sendo assim, quando 

ocorrer à inversão do ônus da prova, o magistrado deve fundamentar sua decisão, mostrando a 

existência dos requisitos, sendo que, deverá fundamentá-la, principalmente, quando estiver 

diante de uma decisão de recusa. Completa Santos (2002, p. 80) que: 

 

Apesar de sua ampla liberdade na apreciação do juízo de verossimilhança e ou 
hipossuficiência, presente os requisitos o magistrado tem o dever-poder de ordenar a 
medida, com a devida fundamentação da decisão, observado o art. 93, inc. IX, da 
Constituição da República. 
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A decisão do magistrado deve ser fundamentada, também, tendo em vista o princípio 

do livre convencimento motivado, nos termos do art. 131 do Código de Processo Civil 

(BRASIL, Lei nº 5.869, 1973). O juiz apreciará livremente a prova, com total e ampla 

liberdade em analisar os requisitos, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, 

ainda que não alegado pelas partes; mas deverá indicar na sentença, os motivos que lhe 

formaram o convencimento, conforme já exposto no item 2.1.2, “h”, deste trabalho, deste 

modo a inversão não ficará vinculada à discricionariedade. A inversão poderá ser requerida, 

ainda, pelo juiz, ex officio, uma vez que o diploma afeto ao consumidor é composto por 

normas de ordem pública. (SANTOS, 2002, p. 80).  

Carlos Roberto Moreira citado por Rebouças (2006, p. 46), compartilha deste 

entendimento e entende que a inversão pode ser requerida pela parte ou ex officio: “tratando-

se de um dos direitos básicos do consumidor, e sendo o diploma composto de normas de 

ordem pública (art.1º), deve-se entender que a medida independe de iniciativa do interessado 

em requerê-la”. “Neste momento, deverá ainda o magistrado analisar um requisito criado pela 

doutrina, que é a impossibilidade de se inverter o ônus da prova, quando isso implique em 43 

colocar o fornecedor na tarefa de fazer a chamada prova diabólica, negativas ou impossível de 

se fazer”. (THEODORO JR., 2000, p. 139-140). Assim, para que seja possível a inversão do 

ônus probatório, é necessário que o magistrado verifique se, em tese, será possível contra 

aquele que se operou a inversão a possibilidade de realizar a prova. Caso contrário, seria 

inconcebível a inversão, pois implicaria em cerceamento de defesa, o magistrado estaria 

usando de um instrumento processual para tornar impossível a tarefa do demandante, neste 

caso o fornecedor, que é a de defender-se. (THEODORO JR., 2000, p. 139-140). 

 

2.4.2 – Verossimilhança das alegações 

 

O Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, Lei 8.078, 1990), art. 6º, inciso VIII, 

condicionou a inversão do ônus probatório quando presentes os pressupostos, verossimilhança 

das alegações do autor consumidor ou da hipossuficiência, a serem verificadas pelo 

magistrado, segundo as regras ordinárias da experiência. Alegação verossímil é aquela que 

tem a aparência de verdade (LOPES, 2002, p. 50).  
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É uma alegação que tem forte carga de plausibilidade, podendo o magistrado se 

convencer de que realmente tenha ocorrido o fato alegado. Contudo, a alegação não precisa 

estar demonstrada com prova, eis que a cognição estaria plenamente formada. 

(HOLTHAUSEN, 2006, p. 110) Assim, basta a parte alegar o fato verossímil, porém, se o 

fato alegado estiver acompanhado de alguma prova melhor será a chance de convencer o 

magistrado a inverter o ônus da prova. (CAMBI, 2006, p. 414) Para José Roberto dos Santos 

Bedaque citado por Didier Jr; Braga; Oliveira (2009, p. 490), o juízo de verossimilhança é: 

“aquele que permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos, a um ‘elevado grau de 

probabilidade da versão apresentada pelo autor’.” Como verossimilhança, a partir das 

alegações da parte, o magistrado precisa avaliar se há probabilidade de ter acontecido o que 

foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. (DIDIER JUNIOR; BRAGA; 

OLIVEIRA, 2009, p. 490) Sobre os reflexos da inversão, o doutrinador Antônio Gidi citado 

por Rebouças (2006, p. 53) salienta que: 

 

A mera probabilidade do fato alegado pelo consumidor não autoriza o magistrado a 
decidir em seu favor, mas apenas a inverter o ônus da prova. Não há um julgamento 
prévio sobre o mérito da questão por parte do juiz 44 [...] Ele não aceita o fato como 
verdadeiro a priori, mas apenas como provável, segundo as regras ordinárias de 
experiência. 

 

Deste modo, quando o juiz estiver presente diante de uma situação em que há a 

probabilidade de ser verdade a alegação do consumidor, poderá inverter o ônus probatório em 

seu favor. 

 

2.4.3 – Hipossuficiência 

 

A noção de hipossuficiência segundo as regras ordinárias de experiência tem um 

sentido amplo e significa a diminuição da capacidade do consumidor. Não se refere somente 

aos aspectos econômicos, mas também, deve ser analisados fatores como o acesso a 

informação, grau escolar, poder de associação e posição social. (CAMBI, 2006, p. 416) A 

hipossuficiência probatória é quando o consumidor não dispõe de condições materiais, 

técnicas, sociais ou financeiras de produzir prova do alegado. (DIDIER JUNIOR; BRAGA; 

OLIVEIRA, 2009, p. 82). 
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 O que não se pode somente levar em conta é o aspecto econômico do termo, mas 

considerar também o grau de cultura do consumidor e o meio social em que vive. (LOPES, 

2002, p. 50) Cambi (2006, p. 416) leciona que a hipossuficiência do consumidor mais rico 

pode ser maior do que do menos abastado, pois os dois são vulneráveis na relação de 

consumo, por lhes faltarem as informações técnicas suficientes para embasar as suas 

pretensões. Na mesma obra, o autor cita como exemplo, um conflito de interesses entre o 

consumidor e a montadora de veículos, em relação do vicio de fabricação no veículo. Neste 

caso, o fabricante é que terá melhores condições de demonstrar a inocorrência do vicio de 

fabricação, porque tem pleno conhecimento do projeto, independente da situação financeira 

do consumidor. (CAMBI, 2006, p. 416) Deste modo, superada está à concepção meramente 

econômica, que seria suprida por normas de assistência judiciária gratuita, conforme a Lei nº 

1.050, 1960. (HOLTHAUSEN, 2006, p. 111). 

 Assim, o conceito de hipossuficiência envolve aspectos econômicos e técnico - 

cientifico, sendo que o primeiro está relacionado à carência econômica do consumidor face ao 

fornecedor e, o segundo, em relação ao desconhecimento técnico – científico que o 

consumidor geralmente enfrenta na aquisição do produto e serviços. (GARCIA, 2011, p. 79) 

Importante distinguir a diferença de vulnerabilidade e hipossuficiência. A 45 vulnerabilidade 

(técnica, jurídica, fática e informacional, conforme exposto no item 3.1 deste trabalho), é 

reconhecida a todos os consumidores no art. 4º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor 

(BRASIL, Lei 8.078, 1990). Já a hipossuficiência é restrita a cada um dos consumidores, pois 

não são todos que irão apresentar traços de hipossuficiência; já a vulnerabilidade é qualidade 

intríseca, ingênita, indissociável de todo consumidor, mas que não dá ensejo a inversão do 

ônus probatório. (REBOUÇAS, 2006, p.59) Tereza Alvim Wambier citada por Rebouças 

(2006, p.59-60) completa dizendo que: “É, a hipossuficiência, característica restrita aos 

consumidores que além de presumivelmente vulneráveis, vêem-se agravados nessa situação 

por sua individual condição de carência cultural, material ou, como ocorre com frequência, 

ambas.” Deste modo, a hipossuficiência decorre da situação concreta do consumidor frente ao 

fornecedor, enquanto a vulnerabilidade se refere a condição legal de inferioridade do 

consumidor perante o fornecedor e reconhecida em lei, art. 4º, inciso I, do Código de Defesa 

do Consumidor (BRASIL, Lei 8.078, 1990). (HOLTHAUSEN, 2006, p. 111-112). 
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3 - MOMENTOS DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NAS 

RELAÇÕES DE CONSUMO 

 

3.1 MOMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

 

De oficio, ou a requerimento da parte, o juiz, com embasamento  nos critérios de 

hipossuficiência e verossimilhança das alegações do consumidor baseado em regras ordinárias 

de experiência, se houver necessidade da inversão. Todavia a doutrina e a jurisprudência 

interpelam o momento a que se ocorrerá a inversão.  

Identificam-se duas correntes doutrinárias sobre o momento adequado para a inversão 

do ônus da prova nas relações de consumo. A primeira defende que deve ocorrer antes da 

prolação da sentença, já a segunda, entende que, deve se dar quando da prolação da sentença 

(DIDIER JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p. 83). Sendo assim, se faz necessário a 

análise das correntes doutrinárias.  

3.1.1- Regras de procedimentos 

 

Esta corrente defende que o momento adequado para aplicar as regras de inversão do 

ônus probatório, seria antes da prolação da sentença, no despacho saneador, de forma a 

preservar o princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo que, neste caso, a inversão 

será uma regra de procedimento. (GARCIA, 2011, p. 78). 

Corroborando com esta corrente, Didier Jr; Braga; Oliveira (2009, p. 82) entende que a 

regra de inversão da prova é sim regra de julgamento do processo, pois autoriza o desvio de 

rota, não se trata de regra de julgamento, como a que distribui o ônus da prova. 

Cambi frisa que (2006, p. 418), que a inversão como regra de julgamento não assegura 

oportunidade para que o fornecedor possa ter satisfatoriamente o seu direito à prova, o que 

resultaria na violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, 

conforme art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e estaria cerceando seu direito a 

apresentar novos elementos para influir no convencimento do juiz, pois a regra visa facilitar o 

consumidor, não às custas do sacrifício do direito de defesa do fornecedor.  

Holthausen (2006, p. 118), diz que, há doutrinadores como Tânia Lis Tizzoni e Sônia 

Maria de Vieira de Mello, que entendem que ônus da prova deve ser invertido já no despacho 

48 inicial, onde o juiz irá verificar se estão presentes os pressupostos da inversão, orientando 

o réu para que em sua defesa já esteja ciente da inversão. 
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Todavia, segundo Almeida (2008. p 7) a maioria dos doutrinadores entendem que nos 

casos de inversão do ônus da prova como regra de procedimentos se dará entre o despacho 

inicial e até a decisão de saneamento do processo, sob pena de confessar em juízo para a 

defesa do réu.  

Sendo também o entendimento de Santos (2002, p. 85) que entende que a inversão 

deve ocorrer entre a propositura da ação e o despacho saneador, sob pena de prejuízo para a 

defesa do réu. Completa a autora que, no procedimento sumário, devido à concentração dos 

atos processuais, a inversão do ônus da prova deverá ser aplicada na apresentação da 

contestação. (SANTOS, 2002, p. 86). 

Rebouças entende que a inversão deverá ocorrer na fase de instrução do feito, no 

momento da realização da audiência de conciliação, com que se assegurará as partes o direito 

ao contraditório e a ampla defesa.  

 

Deste modo, essa corrente defende que a inversão deve ocorrer até o despacho 

saneador, pois as regras de distribuição do ônus da prova são regras de procedimento e que 

em caso de não observância se terá ofensa ao principio do contraditório e da ampla defesa. 

(SANTOS, 2002, p. 81). 

Afirmam que, a inversão do ônus da prova no momento da sentença representa uma 

ruptura com o sistema do devido processo legal, ofendendo a garantia do contraditório, pois 

estará apenando a parte que não provou a veracidade ou inveracidade de uma alegação sem 

que tenha conferido a ela a oportunidade de fazê-lo. (DIDIER JUNIOR; BRAGA; 

OLIVEIRA, 2009, p. 85). 

Para alguns doutrinadores como Carlos Roberto Barbosa de Moreira, Voltaire de Lima 

Moraes (HOLTHAUSEN, 2006, p. 122) o entendimento de que a inversão possa ocorrer do 

despacho inicial é incorreto, sendo que o momento ideal para ocorrer à inversão é no 

saneamento do processo, devendo ser notificada as partes desta alteração, nesse sentido, 

Cambi (2006, p. 420) completa: 

 

A inversão do ônus da prova, para poder dar efetividade às garantias constitucionais 
contidas na regra do art. 5º, inciso LV, CF, deve ser realizada, durante a fase de 
saneamento do processo, precisamente no momento da audiência preliminar, quando 
o juiz fixar os pontos controvertidos (art. 331, §2º, CPC), quando houver ou no 
‘despacho’ saneador (art. 331, §3º, CPC). 
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Nunes (2009, p.155) também entende que a inversão deve ocorrer entre o pedido 

inicial e o saneador, sendo neste último o melhor momento. Defende ainda o autor que, não vê 

nenhum sentido, em o magistrado decidir sobre a inversão do ônus da prova somente na 

sentença, como se fosse uma surpresa a ser revelada para as partes. (NUNES, 2009, p. 155). 

A corrente doutrinária que defende a inversão como regra de procedimento, se baseia 

na idéia de comunicação prévia em relação à modificação do ônus processual de provas 

(HOLTHAUSEN, 2006, p. 118), a fim de resguardar o direito a ampla defesa e ao 

contraditório, assegurando o direito prévio aos litigantes, com conhecimento prévio de qual 

será o objeto da prova e a quem incumbirá o ônus de produzi-la. (THEODORO JR., 2000, p. 

141). 

3.1.2- Regras de Julgamento 

 

Defende essa corrente que o momento para se aplicar as regras de inversão do ônus 

probatório será o da prolação da sentença, tendo em vista que a inversão do ônus da prova 

trata-se de uma regra de julgamento. (GARCIA, 2011, p. 78). 

 Os primeiros estudiosos a debaterem sobre o assunto foram os autores do anteprojeto 

do Código de Defesa do Consumidor, onde o responsável pelo tema Kazuo Watanabe, 50 

defende que o momento apropriado para a inversão é ao da prolação da sentença, por se tratar 

o ônus da prova de regra de juízo e orientam o juiz, quando há um non liquet em matéria de 

fato, a respeito da solução a ser dada à causa (GRINOVER, et al., 1998, p. 617); defendendo 

assim a regra de julgamento. 

Entende essa corrente que a inversão como regra de julgamento não ofende aos 

princípios constitucionais do devido processo legal. (PACÍFICO, 2001, p. 160). 

Deste modo, a inversão ocorre somente quando da sentença, pois, é neste momento em 

que o magistrado irá verificar as provas produzidas e a necessidade de recorrer às regras de 

julgamento para a solução da lide, e se for verificado a deficiência de provas, as regras sobre o 

ônus da prova serão utilizadas para decidir a causa. (HOLTHAUSEN, 2006, p. 125). 

 Assim, decorre que o momento da inversão se opera no momento do julgamento, 

como corolário da doutrina formada em torno da idéia central de que o ônus da prova 

constitui, essencialmente, uma regra de julgamento. (PACÍFICO, 2001, p. 159). 
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Em favor deste entendimento, Lopes (2002, p. 51) informa que, só há relevância em 

ocorrer a inversão no momento da sentença, quando não houver prova do fato ou for ela 

insuficiente, deste modo, somente após a instrução é que deverá se aplicar a regra de inversão 

51 do ônus probatório, não podendo o fornecedor alegar surpresa, pois há previsão legal. 

Assim, também leciona Dinamarco (2009, p. 78): “Inversão judicial do ônus da prova é a 

alteração do disposto em regras gerais responsáveis pela distribuição deste, por decisão do 

juiz no momento de proferir a sentença de mérito.” Completa o autor que o magistrado, antes 

de inverter o ônus da prova deverá, na audiência preliminar, advertir as partes da 

possibilidade da inversão, porém, a efetiva inversão só irá ocorrer no momento da sentença, 

quando se julgará a causa, eis que, antes disso, não terá elementos suficientes, conclusivos. 

(DINAMARCO, 2009, p. 83). 

 

Sobre o assunto, Nelson Nery Junior citado por Didier Jr; Braga; Oliveira (2009, p. 

83) expõe: 

 

[...] o juiz ao receber os autos, para proferir a sentença, verificando que seria o caso 
de inverter o ônus da prova em favor do consumidor, não poderá baixar os autos em 
diligência e determinar que o fornecedor faça a prova, pois o momento processual 
para a produção dessa prova já terá sido ultrapassado. Portando, caberá ao 
fornecedor agir no sentido de procurar demonstrar a inexistência do alegado direito 
do consumidor, bem como a existência de circunstâncias extintivas, impeditivas ou 
modificativas do direito do consumidor, caso pretenda vencer a demanda. 

 

Matos citado por Holthausen (2006, p. 126) também compartilha deste entendimento, 

e entende que: “é regra de juízo e a oportunidade de sua aplicação é o momento da sentença, 

após o magistrado analisar a qualidade da prova colhida, constatando se há falhas na atividade 

probatória das partes que conduzem à incerteza”. 
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3.2 - ENTENDIMENTOS DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS ACERCA DO 

MOMENTO PROCESSUAL EM QUE OCORRE A INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR 

 

3.2.1-Regras de procedimento 

 

Como já visto, a inversão do ônus da prova pode ocorrer como regra de procedimento, 

ou de julgamento. 

O Doutrinador Leonardo de Medeiros Garcia resume os posicionamentos dizendo que: 

 

“A doutrina e a jurisprudência divergem sobre qual o momento adequado para se 
aplicar as regras de inversão do ônus da prova. Alguns aduzem que seria no 
despacho saneador, de forma a preservar o princípio do contraditório e da ampla 
defesa. Nesse caso a inversão do ônus seria regra de procedimento. Já outros, 
entendem que o momento seria o da prolação da sentença, sustentando, pois, que a 
inversão seria uma regra de julgamento.” 

 

Interessante ressaltar o entendimento de Eduardo Cambi (2003, p. 136): 

 

“a regra de inversão do ônus da prova não pode ser tratada como uma regra de 
julgamento, já que o sistema processual deve possibilitar todas as tentativas para que 
a prova seja obtida, tornando a aplicação da regra do ônus da prova, em sentido 
objetivo, uma ultima ratio, não como uma regra a priori destinada a determinar a 
sucumbência e a exclusão da prova. Ademais, tratar a regra de inversão do ônus da 
prova como uma regra de julgamento implica a construção de um critério 
discriminatório e parcial, contrariando o princípio da colaboração processual entre o 
juiz e as partes e a noção democrática de legitimação da decisão judicial através da 
participação, especialmente pela impossibilidade de efetivo exercício do direito à 
prova contrária.” 
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Sobre o assunto, o Tribunal de justiça do Estado do Paraná entende que o momento 

correto para a inversão do ônus da prova é regra de procedimento: 

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE 
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. 52 CAPITALIZAÇÃO 
MENSAL DE JUROS. JULGAMENTO ANTECIPADO. INVERSÃO DO ÕNUS 
DA PROVA NA SENTENÇA. QUESTÃO DE DIREITO E DE FATO. 
AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA ANULADA. Nos termos do entendimento 
firmado por esta Câmara a inversão do ônus da prova em favor de uma das partes 
não pode ser determinada somente quando do julgamento da demanda, pois se trata 
de regra de procedimento e não de julgamento. Assim, ocorrendo a inversão do ônus 
da prova somente em sentença, com o mérito da demanda contendo questões de fato 
que não podem ser elucidadas pelos documentos constantes dos autos é de se anular 
a r. sentença com retorno dos autos a origem para que ao requerido seja 
oportunizado produzir provar em decorrência da inversão do ônus. Apelação Cível 
prejudicada. Sentença anulada. (PARANÁ, Tribunal de Justiça, 15ª C.Cível. 
Apelação Civel 0745410-2, Jacarezinho, Rel.: Des. Jucimar Novochadlo. Data: 
23.02.2011 – grifo nosso). 

 

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de 

Revisional de Contrato. Em análise inicial, o magistrado singular tinha se manifestado 

informando que a prova pretendida seria realizada em momento apropriado. Na sequência, foi 

oferecida a contestação e respectiva impugnação. Sobreveio a sentença, através da qual o 

magistrado singular inverteu o ônus da prova, e julgou a favor da autora, assegurando que a 

parte ré não fez provas. Diante disso, tendo em vista que não houve a oportunidade de provar 

suas alegações, a parte recorrente buscou a anulação da sentença. Os Desembargadores da 

Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade 

de votos, decidiram anular a sentença.  

Como fundamentação, informaram que a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor não pode ser determinada somente quando do julgamento da demanda, pois se 

trata de regra de procedimento, e não de julgamento, tendo em vista que busca facilitar a 

verdade real, e não surpreender uma das partes ao final da demanda, atribuindo-lhe um ônus 

que até então não lhe incumbia. 

Sustentaram assim, que a inversão do ônus da prova deve ocorrer antes do término da 

instrução processual, caso contrário, cria-se insegurança as partes, compelindo-se uma das 

partes a, eventualmente, produzir prova contra si próprio por ter receio de sofrer prejuízo 

decorrente duma inversão de ônus no momento da sentença. 
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3.2.2 – Regras de julgamento  

 

Grande parte da doutrina brasileira defende que a distribuição do ônus da prova 

prevista no art. 333, CPC, bem como a sua inversão, disciplinada no art. 6º, VIII, CDC, são, 

exclusivamente, regras de julgamento, relevantes para o juiz no momento em que profere a 

sentença, quando há dúvida acerca da matéria de fato. Nesse sentido, Andrade (2003), 

Dinamarco (2004), Matos (1995), Monnerat (2004), Nery Júnior (1992), Pacífico (2000), 

entre outros. 

Mostra-se peculiar, ainda, a posição de Antônio Gidi (1996, p. 587), para quem: 

 
“Não parece haver séria dúvida em doutrina de que as regras que atribuem o ônus da 
prova sejam regras de juízo, regras de julgamento. Sua função é apenas a de 
instrumentalizar o magistrado com um critério para conduzir o seu julgamento nos 
casos de ausência de prova suficiente. Todavia, se o ônus da prova é uma regra de 
juízo, já não se pode dizer o mesmo da norma que prevê a sua inversão, que é 
eminentemente uma regra de atividade.” 

 

Diferenciação entre ônus objetivo e subjetivo da prova, conclui Mendes Júnior (2004) 

que as normas de distribuição de tal ônus são, para o juiz, regras de julgamento, ao passo que, 

para os litigantes, são regras de instrução. 

Da mesma forma, Carlos Roberto Barbosa Moreira (1997) pondera que as normas 

sobre repartição do ônus probatório consubstanciam, também, regras de comportamento 

dirigidas às partes que, assim, ficam cientes dos fatos que a cada uma incumbe provar. 

Ensina Arruda Alvim (2000, p. 475) que “as regras do ônus da prova destinam-se aos 

litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o 

processo lhes enseja, por causa da atividade probatória” 

E Munir Karam, citado por Marinoni e Arenhart (2003, p. 310): 

 
“o ônus da prova é uma regra de conduta para as partes, porque assinala quais os 
fatos que a cada uma interessa provar, para que se tornem certos e sirvam de 
fundamento à sua pretensão ou exceção”. Pode-se dizer que o ônus da prova 
representa os dois lados de uma mesma moeda: implica uma norma imperativa para 
o juiz, a quem incumbe atendê-la para cumprir a lei e uma regra de conveniência às 
partes, pois dá a elas o poder de dispor destas provas e assegurar-lhes 
correlativamente a liberdade de não fazê-lo, sujeitando-as neste caso às 
consequências adversas. 
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Quanto ao momento correto para ocorrer à inversão do ônus da prova, o Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, entende que o momento correto para a inversão é na sentença, 

como regra de julgamento: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. 
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INOCORRÊNCIA. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É REGRA DE 
JULGAMENTO QUE NÃO DISPENSA A PARTE DE DEMONSTRAR OS 
FATOS NARRADOS NA INICIAL. PROPAGANDA ENGANOSA QUE NÃO SE 
VERIFICA NA HIPÓTESE. PROVA PERICIAL QUE AFASTA O NEXO 
CAUSAL ENTRE O DANO E O PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO. 
PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO DENTRO DOS PADRÕES. PERÍCIA 
SUFICIENTEMENTE EMBASADA. PROVA CONCLUSIVA E IMPARCIAL. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - APL: 
02022466120098260004 SP 0202246-61.2009.8.26.0004, Relator: Coelho Mendes, 
Data de Julgamento: 20/05/2014, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Publicação: 20/05/2014). 
 
Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulado com 
pedido de revisão de cláusula de acordo. Prova pericial determinada de ofício para 
apurar a alegada fraude no relógio medidor e eventual valor devido. Custeio da 
perícia deve ser carreado à parte autora. Artigo 33 do CPC. Disposições sobre ônus 
da prova. Regras de julgamento que não afastam a mencionada regra de 
procedimento. Parte autora beneficiária da justiça gratuita. Art. 1º da Deliberação nº 
92 da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Despesa carreada ao Estado. 
Honorários periciais fixados em R$1.500,00. Valor excessivo. Redução. Adequação 
ao exercício de munus publicum, à complexidade da perícia e ao montante 
perseguido. Recurso parcialmente provido, com observação. 
(TJ-SP - AI: 20030487920138260000 SP 2003048-79.2013.8.26.0000, Relator: 
Walter Cesar Exner, Data de Julgamento: 30/01/2014, 25ª Câmara de Direito 
Privado, Data de Publicação: 02/02/2014). 
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 4. CONCLUSÃO 

 

Inicialmente, é importante esclarecer que o assunto proposto neste trabalho sobre o 

momento em que ocorre a inversão do ônus da prova possui poucas referências bibliográficas 

sobre o tema em especifico. A maior parte dos doutrinadores ao estudarem a prova cível de 

forma geral, citam a inversão do ônus da prova no consumidor de forma superficial. No 

decorrer da pesquisa realizada, inicialmente, há o estudo geral acerca da prova cível, com seus 

conceitos e fundamentos, onde há uma maior facilidade em encontrar bibliografia. Após, no 

segundo capitulo é que as fontes bibliográficas ficaram mais restritas. Na pesquisa, evitou-se 

utilizar de artigos da internet devido a não certeza da fonte. Optou-se deste modo, em maior 

parte, pelas pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais. No entanto, os doutrinadores utilizados 

supriram a falta de variedade bibliográfica, pois apresentaram um conteúdo extenso e 

detalhado sobre o assunto. Quanto à análise jurisprudencial, os julgados foram comentados, 

porém, sem uma análise profunda, pois se buscou tão somente demonstrar o assunto e sua 

relação com o tema deste trabalho. Quanto ao tema, cumpre esclarecer que os dispositivos 

processuais do Código de Processo Civil (BRASIL, Lei nº 5.869, 1973) que se aplicam ao 

autor e ao réu, notadamente, os pontos que assegurem o cumprimento da garantia da ampla 

defesa e do contraditório, os princípios e fundamentos da prova cível são aplicáveis, como 

demonstrou a pesquisa, na tutela jurídica da relação de consumo. O direito à prova ou a 

atividade probatória é fundamental em um processo judicial, pois em um litígio, as partes irão 

invocar os fatos que justifiquem sua conduta ou alegação, e deverão fazer provas, sendo que, 

este é também o meio pelo qual o juiz formará seu entendimento, a fim de exercer a função 

jurisdicional. A regra geral sobre o ônus da prova está inserida no artigo 333 do Código de 

Processo Civil (BRASIL, Lei nº 5.869, 1973), onde dispõe que cabe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito 

do autor. Todavia, quando se tratar de relações de consumo, prevalecerá a regra contida no 

artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, Lei 8.078,1990), 

ocorrendo assim, a inversão do encargo probatório a favor do consumidor. Tal dispositivo está 

inserido no rol de direitos básicos do consumidor, tendo em vista que todo consumidor é 

considerado vulnerável na relação de consumo.  
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Porém, para se aplicar as regras de inversão do ônus probatório a favor do consumidor, 

somente é possível quando presente os requisitos estabelecidos em lei, a hipossuficiência ou a 

verossimilhança das alegações e mediante critério do juiz Deste modo, a regra de inversão do 

ônus da prova não é automática. O juiz, em cada caso concreto deverá analisar, segundo as 

regras ordinárias de experiência, se é cabível ou não a inversão. Observa-se que a lei não 

impõe a inversão, mas deixa a critério do juiz verificar o caso concreto, sendo que a inversão 

dependerá seu pronunciamento. Salienta-se que, a hipossuficiência e a verossimilhança das 

alegações não precisam estar juntas, em face ao disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor (BRASIL, Lei 8.078, 1990), que apresenta a conjunção “ou” entre 

os requisitos, assim estando presente somente um dos requisitos, poderá o magistrado inverter 

o ônus a favor do consumidor. Caso o magistrado opte, ou não, pela inversão deverá 

fundamentar sua decisão, com base no art. 93, inc. IX da Constituição Federal e o princípio do 

livre convencimento motivado, exposto no art. 131 do Código de Processo Civil (BRASIL, 

Lei nº 5.869, 1973). Como buscou esclarecer este estudo quanto ao momento em que ocorre a 

inversão do ônus probatório, há divergência na doutrina, pois a lei é omissa nesse sentido. Na 

doutrina, há dois entendimentos, um que entende se tratar de uma regra de procedimento e 

outro que entende se tratar de uma regra de julgamento. A doutrina que defende a regra de 

procedimento entende que as partes precisam ser notificadas o quanto antes da inversão, para 

não causar surpresa às partes, de acordo com o princípio do contraditório e da ampla defesa e 

o princípio do devido processo legal. Já o entendimento principal da corrente que defende ser 

uma regra de julgamento, está pautado no sentido de como a regra da inversão do ônus da 

prova tem previsão legal no Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, Lei 8.078, 1990), 

não podem as partes alegar surpresa, sendo que somente no momento da sentença é que o 

magistrado irá conseguir ter elementos suficientes para concluir pela inversão ou não do ônus 

probatório. Pelo estudo desenvolvido, tem-se que o momento mais apropriado para a inversão 

do ônus da prova a favor do consumidor é na audiência preliminar, ou, na sua falta, o 

despacho saneador, como regra de procedimento, pois a existência da norma e sua 

aplicabilidade são coisas distintas, ainda mais sendo norma de consequências nitidamente 

processuais. A respeitável doutrina que defende a regra de julgamento peca por conflitar com 

princípios básicos, como o contraditório e a ampla defesa, causando surpresa contra aquele 

que ela irá operar-se, neste caso, o fornecedor, além de causar insegurança nos litigantes.  
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 Também não se entende ser cabível a inversão no despacho inicial, pois neste 

momento processual ainda há ausência de pontos controvertidos, sendo que estes estarão 

nítidos após a peça contestatória e darão suporte para o magistrado analisar se estão presentes 

os critérios necessários para a inversão do ônus probatório. Deste modo, após a fixação dos 

pontos controvertidos o magistrado irá decidir as questões processuais pendentes e determinar 

as provas a serem realizadas.  

Outra situação é que, em caso de negativa da inversão na sentença, o instrumento para 

impugnar a decisão será a Apelação, e caso seja mantida a decisão, nada mais restará ao 

consumidor em sede ordinária. Deste modo, será bem menos conflituoso, se for indeferida a 

inversão no saneador, vez que será atacada em sede de Agravo de Instrumento, e sendo o 

Agravo indeferido ainda terá a fase probatória para contornar a situação, sendo que todos 

esses pontos serão resolvidos antes da instrução. Esclarece-se, por oportuno, que a audiência 

preliminar ou o despacho saneador, é fase do procedimento ordinário, em um processo 

contencioso. No caso do procedimento sumário, o deferimento ou não da inversão deve ser 

apreciada logo após a contestação, pelas mesmas razões já debatidas, nunca na sentença. Não 

obstante aos posicionamentos, há a necessidade de firmar o entendimento de que o momento 

correto para ocorrer à inversão do ônus probatório é na audiência preliminar, ou no despacho 

saneador, pois estará em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa, de modo a não causar surpresa contra a parte que terá o novo encargo da 

produção da prova, que antes era do demandante consumidor, respeitando assim, o devido 

processo legal. 
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