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RESUMO 

 

Título: distribuição dinâmica do ônus da prova  

 

Palavras chave: Ônus da prova. Distribuição dinâmica. Dever de colaboração. Igualdade. 

Excepcionalidade. Efetividade. 

 

A prova é o meio pelo qual o juiz verifica a verdade ou inverdade do que for alegado pelas 

partes e forma o seu livre convencimento. Trata-se de direito fundamental relacionado com 

o direto ao acesso à ordem justa. Já o ônus da prova é o encargo da parte de demonstrar 

o suporte fático que alicerça a sua pretensão jurídica. Não existe o dever de provar. As 

partes têm o ônus de alegar os fatos relevantes e que lhe são favoráveis dentro da 

pretensão/resistência em discussão, sob pena de arcarem com as consequências de não 

terem provado. Os critérios de distribuição do ônus da prova brasileiro levam em conta o 

principio do interesse e a visão estática do processo. Ao autor compete provar os fatos 

constitutivos do seu direito e, ao réu, compete provar os fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos do direito pleiteado pelo autor. Entretanto restou constatado que em 

determinadas situações esta regra de distribuição do ônus da prova não se mostra adequada 

às peculiaridades do caso em concreto, de modo que para o autor pode ser muito difícil ou, 

até mesmo, impossível fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. Dentro desse 

contexto é que surge a da teoria das cargas dinâmicas da prova ou teoria das provas 

compartilhadas, a qual permite que o encargo da prova seja distribuído de acordo com as 

condições das partes sobre determinados fatos a serem comprovados. Dentre as 

características da teoria analisada, destacam-se o dever de colaboração, a igualdade de 

partes e a busca pela efetividade do processo. Essa distribuição dinâmica, que não se 

confunde com a inversão do ônus da prova, deve importar em uma medida excepcional 

sobre a repartição do ônus em hipóteses que a aplicação da lei poderá implicar resultados 

desvantajosos e injustos. É necessário que além da dificuldade ou impossibilidade da 

produção da prova por uma das partes, a outra parte tenha condições de produzi-la sem que 

lhe ocasione uma probatio diabólica reversa. No direito brasileiro, já existem formas de 

flexibilização do ônus da prova. Além disso, tramita no senado o Projeto do Novo Código 

de Processo Civil, no qual há previsão de inclusão da teoria da distribuição dinâmica. 



 5 

RIASSUNTIO 
 

Titolo: Distribuzione Dinamica dell''onere della prova. 

 

Parole chiavi: Onere della Prova. Distribuzione dinamica. Dovere do collaborazione. 

Uguaglianza. Eccezionalità. Effettività. 

 

La prova è il mezzo attraverso il quale il Giudice verifica la verità o meno di quel che sarà 

allegato dalle parti e forma, così, il Suo libero convincimento. Si tratta del diritto 

fondamentale relazionato con il diritto all'accesso all'ordine giusta. Nel frattempo,  l'onere 

della prova è l'incarico della parte di dimostrare il supporto fattico che fondamenta la sua 

pretesa giuridica.Non esiste il dovere di provare. Le parti hanno l'onere di menzionare i 

fatti rilevanti e che gli sono favorevoli dentro la pretesa/resistenza in discussione, sotto 

pena di essere penalizzati con le conseguenze di non aver provato.I criteri di distribuzione 

dell'onere della prova brasiliano si centrano nel principio dell'interesse e la visione statica 

del processo. All'attore spetta provare i fatti costitutivi del suo diritto e, al convenuto, 

spetta provare i fatti estintivi, impedittivi o modificativi del diritto invocato dall'attore. 

Ciononostante, si costatò che in determinate circostanze questa regola di distribuzione 

dell'onere della prova non si mostra adeguata alle peculiarietà del caso in concreto, cosiché 

per l'attore puó essere molto difficile o, perfino impossibile, fare prova dei fatti costitutivi 

del suo diritto. Dentro di questo contesto è che spunta la teoria delle cariche dinamiche 

della prova o teoria delle prove condivise, la quale permette che l'incarico della prova sia 

distribuito in accordo con le condizioni delle parti su determinati fatti ad essere 

comprovati. Fra le caratteristiche della teoria analizzata, si distaccano il dovere di 

collaborazione, l'uguaglianza delle parti e la ricerca per l'effettività del processo. Questa 

distribuzione dinamica, che non si confonde con l'inversione dell'onere della prova, deve 

importare in una misura eccezionale sulla ripartizione dell'onere in ipotesi che 

l'applicazione della legge potrà implicare risultati svantaggiosi ed ingiusti. è necessario che 

al di là della difficoltà od impossibilità della produzione della prova per  una delle parti, 

l'altra parte abbia condizioni di produrla senza che ciò gli occasioni una probato diabolica 

reversa. Nel diritto brasiliano, ci sono forme di flessibilizzazione dell'onere della prova. 

Inoltre, tramita nel Senato il Proggetto del Nuovo Codice di Processo Civile, nel quale c'è 

la previsione di inclusione della teoria della distribuzione dinamica. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

“A arte do processo não é essencialmente outra coisa 
senão a arte de administrar as provas” (BENTHAM, 
Jeremias. Tratado de las pruebas judiciales. E. Dumont 
Org. Manuel Ossorio Florit. Trad. Buenos Aires: 
Valletta Edicíones Jurídicas Europa-América, 1971, v. 
1, p. 10). 

 

1. Considerações preliminares e relevância do tema 

 

O autor, ao ajuizar uma ação, e o réu, ao respondê-la, devem expor os fatos que 

justifiquem sua pretensão ou resistência. Para tanto é necessária uma reconstrução histórica 

dos acontecimentos relacionados com o contexto litigioso a fim de que, com base nessa 

reconstrução de fatos alegados, o juiz os examine e os adeque ao direito. 

Essa reconstrução de fatos se dá por meio do instituto da prova,1 que na lição de 

Giuseppe Chiovenda “significa formar a convicção do juiz sobre a existência ou 

inexistência de fatos relevantes no processo”.2 

Regulado pelo Código de Processo Civil, o procedimento probatório tem como um 

dos seus objetivos impor a uma das partes o ônus de provar ou de arcar com as 

consequências de não ter provado. Nesse sentido, vale esclarecer que o ônus de provar 

não se equipara a uma obrigação, mas sim a um encargo que a parte tem de demonstrar a 

veracidade dos fatos alegados e, consequentemente, suportar os prejuízos de não tê-lo 

feito.3 Enquanto uma obrigação é passível de ser exigida, sob pena de conversão em 

pecúnia, o ônus é um imperativo do próprio interesse da parte4 em provar suas alegações.5 

                                                 
1Carlos Lessona ensina que provar “significa fazer conhecidos para o juiz os fatos controvertidos e 

duvidosos, e dar-lhe a certeza do seu modo preciso de ser”. (LESSONA, Carlos. Teoria general de la 
prueba em derecho civil. Trad. Enrique Aguilera de Paz. Madrid. Reus, 1928. v. 1, p. 3).  

2CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Trad. J. Guimarães Menegale. São Paulo: 
Saraiva, 1995. v. 3, p. 93. 

3Assim, Luiz Guilherme Marinoni sustenta que: “ônus da prova indica que a parte que não produzir prova se 
sujeitará aos riscos de um resultado desfavorável, ou seja, o descumprimento do ônus não implica, 
necessariamente, um resultado desfavorável, mas o aumento do risco de um julgamento contrário, uma vez 
que, como precisamente adverte Patti, ‘uma certa percentuale di rischio sussite acnhe per La parte Che há 
fornito la prova” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz. Prova. 2. ed. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2009). De Plácido e Silva: “ônus tem como significado técnico jurídico, todo 
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O presente trabalho tem o escopo de analisar o ônus da prova no processo civil, 

notadamente as teorias que delimitam a qual das partes incumbe o encargo, com especial 

enfoque na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova que vem sendo amplamente 

difundida. 

Para a análise do tema discutido é necessária a interpretação do direito processual 

como um fenômeno cultural e levando em consideração que o processo tem como funções 

a solução de um conflito individual e, simultaneamente, a garantia da paz social. O direito 

processual e a cultura que hoje nele se reflete tem como escopo precípuo a efetividade e, 

para que esta seja alcançada, é necessário que as regas se adequem aos sujeitos do 

processo, ao seu objeto e ao seu fim.6 

Nesse contexto, o tema em debate pretende analisar se as regras probatórias 

atendem às exigências do direito processual contemporâneo e à ruptura do formalismo 

excessivo, dando espaço ao novo momento metodológico do fenômeno processual 

denominado de formalismo valorativo.7 

Dentre os diversos doutrinadores que tratam da distribuição dos encargos 

probatórios, Chiovenda e Carnelutti defendem a distribuição de acordo com a natureza dos 

fatos e a posição ocupada pelas partes. Nessa linha de raciocínio, Chiovenda justifica o 

critério por razões de igualdade e oportunidade e Carnelutti justifica no interesse sobre a 

afirmação do fato e entende que o ônus é a distribuição dos riscos da prova ausente ou 

insuficiente, uma vez que alguém deve sofrer a falta de convencimento do juiz. Esta é a 

chamada visão estática do ônus da prova.8 

Outro enfoque dado para a distribuição do ônus da prova é aquele de Rosenberg e 

Micheli, que adotam critérios relacionados com o direito material. Para estes 

doutrinadores, a qualificação dos fatos somente pode ser adequadamente realizada à luz do 

                                                                                                                                                    
encargo, dever ou obrigação que pesa sobre uma coisa ou uma pessoa, em virtude do que está obrigada a 
respeitá-los ou cumpri-los. É um gravame”. (Vocabulário Jurídico, Ed. Forense, 1982, III p. 282-283). 

4GOLDSCHMIDT, James. Derecho procesal civil. Leonardo Prieto Castro (trad.), Niceto Alcalá-Zamora y 
Castillo (notas). Barcelona: Editorial Labor, 1936. p. 203. 

5“Falamos de ônus, quando o exercício de uma faculdade é posto como condição para obter certa vantagem. 
Por isso ônus é uma faculdade, cujo exercício é necessário para a consecução de um interesse” (BUZAID, 
Alfredo. Do ônus da prova. In: ______. Estudos de direito. São Paulo. Ed. Saraiva, 1971. p. 61). 

6LACERDA, Galeano. Teoria geral do processo. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 5-20. 
7ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. O formalismo valorativo no confronto com o formalismo 

excessivo. In: DIDDIER JR., Fredie; JORDÃO, Eduardo Ferreira. (Coords.). Teoria do processo. panorama 
doutrinário mundial. Salvador: Ed. Podivm 2008. p. 125-149; e; MITIDIERO, Daniel. Elementos para uma 
teoria contemporânea do processo civil brasileiro. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2005. p. 37-38. 

8 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, cit., 1943, v. 2, fls. 503; CARNELUTTI, 
Francesco. Sistema di diritto processuale civile. Padova. Cedam. 1986. v. 1, p. 424 
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direito material que visa tutelar. Ou seja, a distribuição do ônus da prova seria uma 

consequencia da estruturação do direito material.  

Rosenberg baseia a distribuição em critérios de conveniência e justiça e Micheli 

defende a mesma teoria relacionada com os pressupostos da norma em abstrato, mas 

acrescida de um outro argumento: a posição ocupada pela parte em relação ao efeito 

jurídico pretendido. 

A relevância do tema ora abordado já era reconhecida por Chiovenda, quando 

asseverou que “a disciplina do ônus da prova figura entre os problemas vitais do 

processo”.9 Esta consideração deve ser acrescida da necessidade de que o ônus probatório, 

assim como todos os institutos do processo civil, esteja em conformidade com os direitos 

fundamentais de amplo acesso ao processo justo, igualdade de partes e direito à prova, 

consagrados pela Constituição Federal (CF, art. 5°, inc. XXXV, LIV e LVI). 

O que se verifica hoje é que, em determinadas situações, há uma grande dificuldade 

de conciliar a prática da regra de distribuição estática dos ônus probatórios com o escopo 

social do processo civil.10 Tanto isso é verdade que é frequente nos Tribunais pátrios o 

proferimento de decisões no sentido de flexibilizar as regras do artigo 333, inciso I, do 

Código de Processo Civil Brasileiro.11 

Eis, assim, a justificativa da relevância e da conveniência de desenvolvimento de 

dissertação sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova, que não pretende trazer 

grandes descobertas ou inovações, mas aprofundar o estudo em consonância com a 

instrumentalidade que o processo deve ter, a fim de ser atingido o seu fim: a busca pela 

verdade e a pacificação social. 

 

 

                                                 
9CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Tradução brasileira de J. Guimarães 

Menegale. São Paulo: Saraiva, 1943. v. 2, fls. 503. 
10De acordo com Dinamarco, três são os escopos do processo: escopo social (pacificação com justiça e 

educação); escopo político (liberdade, participação, afirmação da autoridade do Estado e do ordenamento 
jurídico); e escopo jurídico (atuação da vontade concreta da lei). (DINAMARCO, Cândido Rangel. A 
instrumentalidade do processo. 10. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2002). 

11“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” (STJ, AgRg no Aresp 
21635/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2Turma, J. 23.10.12, DJ 6.11.12). 



 11 

2. Plano da obra 

 

A primeira parte do estudo envolve a introdução com a presente delimitação da 

dissertação e sua importância. 

Diante da abrangência e da diversidade de discussões sobre o tema desenvolvido, 

por razões metodológicas, alguns aspectos do instituto da prova são indispensáveis para o 

estudo. Assim é que a segunda parte do presente trabalho conterá considerações sobre o 

instituto da prova e o direito fundamental à prova. Os temas tratados na segunda parte 

serão somente aqueles necessários e convenientes para o estudo do ônus da prova. 

Adiante, na terceira parte, serão analisadas as principais características sobre o 

ônus da prova. Serão expostos o seu conceito e suas funções – orientação de conduta pelas 

partes (ônus subjetivo) e regra de julgamento para o magistrado (ônus objetivo). 

Ainda no que diz respeito ao ônus da prova, a quarta parte do estudo abordará as 

teorias mais importantes sobre a sua distribuição, em especial as ideias difundidas por 

Jérémie Bentham, Giuseppe Chiovenda, Francesco Carnelutti, Gian Antonio Micheli e Leo 

Rosenberg. 

A quinta parte é dedicada ao estudo do ônus da prova no direito brasileiro, onde, 

atualmente, vigora a regra processual que impõe ao autor o ônus de provar os fatos 

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

sua oposição (CPC, art. 333). 

As críticas que vêm sendo feitas a esta regra estática de distribuição do ônus da 

prova também serão analisadas neste momento. Como relatado, por se tratar de tema de 

grande relevância, considerada a espinha dorsal do processo civil,12 a distribuição do ônus 

da prova deve acompanhar as premissas estampadas pela Constituição Federal, sendo que 

as atuais regras podem gerar uma equivocada visão de igualdade formal das partes, ao 

passo que, em algumas situações, ignoram eventuais diferenças sociais e técnicas entre 

elas. 

 

                                                 
12ROSENBERG, Leo. Tratado de derecho procesal civil. 1. ed. Buenos Aires: EJEA, 1955. v. 2, p. 228. 

CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, cit., 1943, v. 2, fls. 503. 
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Até mesmo porque o processo civil não é mero instrumento de solução de litígios, 

mas também meio de pacificação de conflitos com justiça. 

Na sexta parte e como consequência às críticas apresentadas sobre o atual 

regramento, será analisada a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Inspirada 

nas lições de Jorge W. Peyrano, a referida teoria rompe com a visão estática do encargo e 

leva em consideração a maior ou menor facilidade de cada uma das partes para repartir os 

ônus probatórios, mas sem desprezar os critérios legais, os quais somente podem ser 

mitigados quando conduzem a um resultado manifestamente injusto. Serão analisadas suas 

características e premissas para aplicação nos casos em concreto.  

A análise da aplicabilidade ou não teoria em questão em outros ordenamentos será 

objeto de breve estudo na sétima parte. Entretanto, tendo em vista a delimitação da 

dissertação de mestrado, esta parte do trabalho não conterá um estudo de direito 

comparado, mas somente algumas considerações voltadas para os ordenamentos da 

Alemanha, Argentina, Espanha, Uruguai e Estados Unidos. 

A escolha por estes países tem justificativa. Alemanha e Argentina são o berço da 

teoria. Espanha e Uruguai são os únicos países mencionados pela doutrina brasileira ao 

tratar do tema desta dissertação, já que contem em seus ordenamentos possibilidade de 

aplicação da teoria. Por fim, foi escolhido o ordenamento dos Estados Unidos como forma 

de demonstração de uma legislação em que a teoria não tem chances de aplicação, dada as 

peculiaridades que serão expostas no trabalho. 

Adiante, na oitava parte, será estudada a flexibilização das regras probatórias no 

ordenamento brasileiro, como por exemplo, por meio da inversão do ônus da prova.  

O estudo também apresentará a inovação contida no Anteprojeto do novo Código 

de Processo Civil Brasileiro sobre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova, cujas premissas essenciais se contrapõem às atuais regras do 

ordenamento processual civil. Igualmente, serão brevemente expostas as regras contidas no 

Anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos e na Medida Provisória n. 2.172-

32, de 23 de agosto de 2001. 

A nona parte será reservada às conclusões a que se chegou com o presente estudo. 

Por fim, o estudo contém dois apêndices, um denominado analise jurisprudencial 

em que foram localizados acórdãos proferidos por tribunais brasileiros, nos quais é 
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mencionada a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova. Embora o 

ordenamento pátrio contenha regra estática, não é difícil encontrar decisões do Superior 

Tribunal de Justiça e de Tribunais da Federação com menção à teoria das cargas 

compartilhadas.  

O segundo apêndice traz um quadro comparativo das regras de distribuição do ônus 

da prova do atual Código e do Projeto do novo Código de Processo Civil. 
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II. PROVA 

 

3. Conceito, objeto e natureza jurídica da prova 

 

3.1. Conceito. Antes de analisarmos o tema do ônus probatório, faz-se necessário 

tecer esclarecimentos sobre o instituto da prova e sua importância na Teoria Geral do 

Processo. Este trabalho não adentrará em todas as peculiaridades da teoria geral da prova, 

mas somente nas premissas necessárias para o estudo das cargas dinâmicas probatórias. 

A prova é a demonstração, o exame, a verificação dos fatos.13 É o meio pelo qual o 

juiz verifica a verdade ou inverdade do que for alegado pelas partes e forma o seu livre 

convencimento.14 Pode-se afirmar que a pretensão ao reconhecimento de um direito, via de 

regra, depende da possibilidade dele ser provado pelas partes.15 

Inúmeros são os conceitos apresentados pela doutrina para a prova, sendo que 

Hernando Devis Echandia, ao analisar seis pontos de vista distintos, concluiu pela 

existência de três aspectos para chegar à noção da prova. São eles: I) o aspecto formal – os 

meios utilizados para levar ao juiz o conhecimento dos fatos (documentos, testemunhas, 

etc.); II) o conteúdo substancial – os motivos pelos quais o juiz deduziu favoravelmente a 

existência ou inexistência de um fato; e III) o aspecto subjetivo – o convencimento que se 

produz na mente do juiz sobre a prova do fato.16 

No mesmo sentido, Moacyr Amaral Santos destaca implicitamente os três 

elementos ao mencionar que a prova no sentido jurídico “é a verdade resultante das 

manifestações dos elementos probatórios [aspecto formal], decorrente do exame, da 

                                                 
13Na lição de LIEBMAN provas são “os meios que servem para dar o conhecimento de um fato e por isso para 

fornecer a demonstração e para formar a convicção da verdade de um fato específico” (LIEBMAN, Enrico 
Tulio. Manuale di diritto processuale civile: principi. 5. ed. Milano: Giuffre, 1992. v. 1, p. 318). 

14BAPTISTA, Paula. Compêndio de theoria e pratica do processo civil comparado com o commercial. 3. ed. 
Pernambuco: Ed. Livraria Acadêmica, 1872. p. 120. No mesmo sentido: “a definição de prova vem ligada 
a ideia de reconstrução (pesquisa) de um fato, que é demonstrado ao magistrado, capacitando-o a ter 
certeza sobre os eventos ocorridos e permitindo-lhe exercer a sua função” (MARINONI, Luiz Guilherme; 
ARENHART, Sergio Cruz. Prova. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010. p. 55). 

15Há quem afirme que não são os fatos que se provam, mas as alegações dos fatos. SENTÍS MELENDO, 
Santiago. Naturaleza de la prueba: la prueba es libertad. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 462, p. 13, 
abr. 1974. 

16DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoria general de la prueba judicial. 5. ed. Buenos Aires: Alberti, 1981. t. 
1, p. 29. 



 15 

estimação e ponderação desses elementos [conteúdo substancial]; é a verdade que nasce 

da avaliação, pelo juiz, dos elementos probatórios [aspecto subjetivo]”.17 

Tudo aquilo que depender da intervenção do Judiciário, mediante provocação de 

uma das partes, só será julgado pelo juiz depois da comprovação da verdade pelos meios 

admitidos na lei, para formação do seu convencimento. Essa é a prova objetiva dos fatos: a 

utilização de todos os meios legalmente admitidos para se chegar à verdade. Já a prova 

subjetiva é a crença na certeza dos fatos alegados. Não se tratam de impressões pessoais ou 

de suposições feitas pelo julgador, mas dos motivos pelos quais a pretensão foi acolhida 

(ou não acolhida) mediante exame das demonstrações existentes nos autos. 

3.2. Objeto. Conceituada a prova, é necessário definir o que deve ser objeto de 

prova em um processo. Sempre que existir a pretensão de uma parte, o mais comum é que 

do outro lado exista uma resistência pela parte contrária. Essa pretensão/resistência pode 

estar relacionada com questões meramente de direito, questões meramente de fato ou a 

fatos assentados em normas jurídicas. 

As questões de fato deverão ser objeto de prova, já que sobre as questões de direito 

o juiz tem o dever de conhecê-las, aplicando a norma abstrata ao caso concreto (dabo mihi 

factum, dabo tibi jus). Por fato se entende um acontecimento determinado no espaço e 

tempo. 

Assim, pode-se dizer que uma questão de fato é aquela questão que “passa-se no 

plano da verificação das circunstâncias com base nas quais seria possível considerar 

existente o suporte material necessário à aplicação do direito discutido no processo”.18 

Em outras palavras: as questões de fato são aquelas que o juiz analisa antes de aplicar a 

norma jurídica, ou seja, é o acontecimento histórico individualizado no caso concreto.19 

 

                                                 
17SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1994. p. 11. 
18FONSECA, João Francisco da. Exame dos fatos nos recursos extraordinário e especial. São Paulo: Saraiva, 

2012. p. 86. 
19“ter direito à dissolução da sociedade conjugal ou do vínculo material, te-lo à aquisição do direito de 

propriedade sobre um imóvel que lhe foi prometido à venda, ou à anulação do contrato por vício do 
consentimento ou do ato administrativo por ilegalidade ou incompetência, são puros temas de direito 
material” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Ed. 
Malheiros, 2004. v. 3, p. 249). 
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Já as questões de direito são a qualificação jurídica dos fatos.20 Quando uma 

discussão tratar de questão exclusivamente de direto, bastará ao julgador aplicar a norma 

ao caso concreto (CPC, art. 330, inc. I). A prova do direito é uma exceção no ordenamento 

jurídico e só ocorrerá quando se tratar de direito estrangeiro, municipal, estadual ou até 

mesmo consuetudinário. Essa determinação é expressa no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, que determina que “a parte, que alegar direito municipal, estadual, 

estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o 

juiz”. 

Em se tratando de questão fática, haverá a necessidade de produção de prova pelas 

partes para a formação do livre convencimento do juiz. Para que a reconstrução histórica 

seja efetivada, deve o juiz valer-se dos meios probatórios aptos e necessários ao seu 

convencimento. 

Assim é que o objeto da prova são os fatos não reconhecidos e nem notórios.21 

Nesse sentido, o Código de Processo Civil já delimitou os fatos que não necessitam de 

prova: os fatos notórios; os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte 

contrária; os fatos admitidos no processo como incontroversos; e os fatos em cujo favor 

milita presunção legal de existência ou de veracidade (CPC, art. 334).  

3.3. Natureza jurídica. Quanto à natureza jurídica da prova, a questão é 

controvertida. Quatro são as correntes sobre o tema: a primeira sustenta que a natureza das 

leis sobre a prova é de direito material; a segunda sustenta que natureza da prova é de 

direito processual; a terceira que a natureza das leis sobre a prova é mista, abrangendo o 

direito material e processual; e, por fim, a quarta corrente classifica algumas normas como 

de direito material e outras de direito processual. 

A primeira corrente é isoladamente defendida por Salvatore Satta, para quem as 

provas formam parte exclusivamente do direito material.22 

 

                                                 
20Na lição de DINAMARCO são as “dúvidas relacionadas com a determinação das normas jurídicas a serem 

impostas no julgamento ou com o preciso significado de cada uma delas”. (DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Os efeitos dos recursos. In: ______. Nova era do processo civil. 2. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 
2007. p. 89). 

21CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Trad. da 2. ed. italiana por J. Guimarães 
Menegale. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 1965. v. 3. 

22SATTA, Salvatore. Diritto processuale civile. Padova: Cedam, 1953. p. 200. 
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A segunda corrente, que possui o grande número de adeptos – entre eles Emilio 

Betti, Giuseppe Chiovenda, Liebman, Carlos Lessona, Eduardo Juan Coutore, Pontes de 

Miranda, Arruda Alvim, Barbosa Moreira, Cândido Rangel Dinamarco, – entende pela 

natureza eminentemente processual da prova, pois, ainda que alguns regulamentos sobre 

provas se encontrem em códigos de direito substantivo, tal fato não atribui ao instituto da 

prova um direito material. Segundo os defensores da segunda corrente, partindo-se da 

definição da lei processual como reguladora da atuação das partes e do próprio Judiciário, 

não há outra conclusão a que se chegue senão que a prova tem natureza processual.23 

A terceira corrente defende que as normas sobre provas são heterotópicas24 ou 

mistas, ou seja, não obstante o seu conteúdo processual, algumas estão inseridas no direito 

substancial. Esta é a corrente defendida por Clóvis Beviláqua, Moacyr Amaral Santos e 

Hugo Alsina.25 Nos parece mais adequada a definição de natureza mista para a prova, uma 

vez que o direito brasileiro contém dispositivos referentes à prova tanto em seu direito 

material (valor de uma determinada prova e sua admissibilidade), como processual (formas 

de constituição e meios de produção da prova). Além disso, sendo o processo mero 

instrumento, ele deve se adaptar à realidade no plano das relações materiais para que se 

torne efetivo.26 

A última corrente é defendida por Jaime Guasp, para quem a corrente mista é 

equivocada, pois algumas normas sobre as provas são estritamente de direito material e 

outras de direito estritamente processual.27 

                                                 
23SANTOS, Moacyr Amaral. Prova judiciária no cível e comercial. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, [1966]. 

v. 1, p. 46; LIEBMAN, Enrico Tulio. Manuale di diritto processuale civile: principi, cit., v. 1, p. 323; 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Ed. Malheiros, 2001. 
v. 3, p. 45. 

24“independentemente da natureza que as normas jurídicas sobre prova possam ter – e não há razão para 
aceitar a dicotomia colocada em referência -, não há como impedir que o Código civil trate da mesma 
matéria que, de uma forma ou de outra, já tratava – e continua a tratar – o Código de Processo civil, 
rendendo ensejo ao que a doutrina vem denominando de ‘normas heterotópicas’, isto é, aquelas normas 
que, sendo típicas de direito processual civil, são veiculadas por lei civil ou vice-versa”. (BUENO, Cassio 
Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum: procedimento ordinário 
e sumário, cit., p. 268). 

25ALSINA, Hugo. Tratado teórico e practico de derecho procesal civil y comercial. 2. ed. Buenos Aires: 
Ediar Soc Anós Editores, 1958. t. 2, p. 178. 

26BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influencia do direito material sobre o processo. 5. 
ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2009. p. 72-73. 

27GUASP, Jaime. Derecho procesal civil. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1968. p. 333. 
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4. Fases da atividade probatória 

 

É principalmente no decorrer da fase probatória que é auferido o respeito à garantia 

constitucional do contraditório em um processo. São quatro os momentos da prova: a 

propositura pelas partes; a admissão pelo julgador; a realização da prova admitida; e a 

valoração da prova pelo julgador.28  

O Código de Processo Civil não é taxativo e permite aos litigantes que produzam 

todos os meios legais de prova além daqueles não especificados, desde que moralmente 

legítimos (CPC, art. 332).  

4.1. Propositura. Quanto à propositura, deve ocorrer no ajuizamento da ação pelo 

autor, em sua petição inicial (CPC, art. 282, inc IV) e na apresentação de defesa pelo réu, 

sob pena de preclusão (CPC, art. 300). Ou seja, os litigantes indicam as provas no primeiro 

contato com o processo, sendo que as provas documentais já devem ser apresentadas com a 

petição inicial e com a defesa (CPC, art. 396). Além disso, embora não previsto na lei 

processual, é de praxe que o juiz determine que as partes especifiquem as provas que 

pretendem produzir logo depois da apresentação de defesa e réplica, dando início à fase 

probatória.29 

4.2. Admissão. A admissibilidade da prova pelo julgador costuma ocorrer no 

momento em que o processo é saneado, oportunidade em que também são fixados os 

pontos controvertidos sobre os quais as provas deverão ser produzidas (CPC, art. 331). 

Este é o momento em que o juiz deverá ponderar, dentre os pontos controvertidos e os 

elementos dos autos, quais as provas requeridas são necessárias para o seu convencimento.  

A prova deve ter um fim e, obrigatoriamente, estar em consonância com o objeto 

litigioso, como por exemplo, na hipótese de o ponto controvertido ser a implantação de um 

software, a comprovação dos fatos alegados pelas partes dependerá de uma perícia técnica 

                                                 
28Há quem defenda a existência de somente duas fases probatórias: a admissão e a execução. 

(GOLDSCHMIDT, James. Derecho procesal civil. Barcelona: Editorial Labor, 1936. p. 257). 
29“excepcionalmente, porém, as partes podem propor provas fora da inicial ou da contestação. Regem a 

exceção o motivo de força maior e o poder de direção do juiz, abrandados pelo critério da conveniência e 
mesmo da necessidade do esclarecimento da verdade, fim precípuo do processo”. (SANTOS, Moacyr 
Amaral. Prova judiciária no cível e comercial, cit., v. 1, p. 245). 
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por um analista de sistemas. Neste caso, ilegítimo seria o indeferimento da prova pericial 

pelo juiz.30 

A decisão de admissão ou não de uma prova deve ser fundamentada com a 

exposição das razões que levaram o juiz a entender pela sua necessidade. Além disso, o 

juiz pode de ofício determinar a produção de provas que entender pertinentes.  

4.3. Realização. Admitidas as provas, deverão ser produzidas em conformidade 

com o procedimento previsto em lei. Este momento da prova nada mais é do que a sua 

execução, a produção dos seus efeitos. 

4.4. Valoração. Por fim, virá a valoração da prova que costuma ser feita pelo juiz 

no momento da prolação da sentença. Para a valoração da prova adotam-se os princípios 

do livre convencimento, da persuasão racional e o critério legal. 

De acordo com o disposto no art. 131, do Código de Processo Civil o juiz 

“apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstancias constantes dos autos, 

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

formaram o convencimento”. Trata-se do princípio do livre convencimento do juiz atrelado 

ao dever de motivação. As decisões do juiz devem, obrigatoriamente, estar lastreadas aos 

elementos constantes no caso em análise e com os motivos que levaram o juiz ao seu 

entendimento (CF, art. 93, IX). 

Assim é que o juiz valora o resultado da prova, mas não está atrelado ao seu 

resultado. Isso não significa que o juiz questionará o real merecimento da prova, mas que 

atribuirá o valor de cada uma das provas produzidas de acordo com as regras jurídicas 

aplicáveis ao caso, aos fatos alegados e às máximas de experiência (secundum allegata et 

probata iudicare debet). 

Nem sempre a prova judiciária produzirá uma reconstrução dos fatos com exatidão 

daquilo que ocorreu.31 Em realidade, o que o processo civil alcança é uma verdade 

                                                 
30“(...) O objeto contratual está definido, com atuação conjunta de empresas, pois o software disponibilizado 

por uma empresa é acompanhado por outra, franquiada. Obrigação decorrente da disponibilização do 
produto no mercado e o dever de responder pela eficiência e funcionalidade Necessidade de prova pericial 
para identificação das obrigações recíprocas. Evidentemente a matéria comporta dilação probatória acerca 
dos fatos, pois se atribui mútuo descumprimento contratual, cabendo avaliar a disponibilidade do sistema 
nos termos contratados, bem como os demais pontos controvertidos estabelecidos entre as partes” (TJSP, 
Apelação n. 2030894-71.2013.8.26.0000, 35ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. José Malerbi, J. 
2.12.2013). 

31“por mais que possa ser o escrúpulo colocado na procura da verdade e copioso e relevante o material 
probatório disponível, o resultado ao qual o juiz poderá chegar conservará sempre, um valor essencialmente 
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provável, uma aproximação da verdade (relativa) que será extraída dos elementos 

apresentados pelas partes.32 Para a validade e eficácia da sentença basta que seja alcançada 

a verossimilhança dos fatos, uma vez que a verdade absoluta não deve ser tida como 

essencial. A verdade processual é relativa.33 

Até mesmo porque, como relatado, o sistema de apreciação de provas vige de 

acordo com o livre convencimento motivado do juiz e a apreciação racional. Ou seja, o 

magistrado tem liberdade na análise das provas. 

 

5. Direito fundamental à prova 

 

“A prova é a alma do processo”,34 é um direito fundamental da parte intimamente 

relacionada com o direto ao acesso à ordem justa. É elemento essencial no processo, já que 

é o instrumento que propicia o pleno conhecimento do julgador sobre a veracidade dos 

fatos controvertidos.35  

Ou seja, a prova é o meio pelo qual a parte tem a oportunidade de demonstrar a 

veracidade dos fatos afirmados em juízo e, sem ela, não existiria a plena garantia 

constitucional do direito ao processo (CF, art. 5, XXXV).36 

                                                                                                                                                    
relativo: estamos no terreno da convicção subjetiva, da certeza meramente psicológica não da certeza 
lógica, daí tratar-se sempre de um juízo de probabilidade, ainda, que muito alta, de verossimilihança”. 
(LIEBMAN, Enrico Tulio. Manual de direito processual civil. Tradução e notas de Candido Rangel 
Dinamarco. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985. v. 1, p. 68). No mesmo sentido: “a relatividade da verdade 
está ligada à condição humana, limitada em diversos aspectos, não obstante os avanços da ciência, pois esta 
também é humana. a verdade absoluta é inatingível, dentro e fora do processo” (AMARAL, Guilherme 
Rizzo. Verdade, justiça e dignidade da legislação: breve ensaio sobre a efetividade do processo, inspirado 
no pensamento de John Rawls e de Jeremy Waldron. In: KNIJNIK, Danilo (Org) Prova judiciária: estudos 
sobre o novo direito probatório. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2007. p. 133-134). 

32CAMPANELLI, Luciana Amiucci. Poderes instrutórios do juiz e a isonomia processual. São Paulo: Juarez 
de Oliveira, 2006. p. 87  

33ALVIM, Arruda. Manual de direito processual. 6. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1997. v. 2, p. 
437. 

34OYA, Marcio Koji. Conceito e natureza jurídica da prova. Doutrinas essenciais de processo civil. 
Atividade probatória, vol. IV. São Paulo: Revista dos Tribunais. Org. Luiz Rodrigues Wambier; Teresa 
Arruda Alvim Wambier. 2011. p. 271 

35MEDEIROS, Hortência Catunda de. Esquema de teoria geral do processo. 5. ed. rev. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003. p. 81. Igualmente: “como se comprende, La prueba es La parte mas significativa del 
processo (de declaração). Em la gran mayoria de los casos, de Ella depende La sentencia” (COUTURE, 
Eduardo. Proyecto de Código de Procedimiento Civil. Exp. Motivos. Buenos Aires: Editorial Depalma, 
1945. p. 74). 

36“no processo, o direito atua vestido com a prova e, assim, a forma do seu valer acaba parecendo a 
substância do seu ser”. (CARNELUTTI, Francesco. La prova civile. Roma: Dell’Ateneo, 1947. p. 23-24). 
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Sem a produção de provas sobre os fatos alegados em um processo, inúteis seriam 

as ações, já que não chegariam ao objetivo final, que é propiciar um resultado justo e de 

acordo com as normas aplicáveis ao caso. Nesse sentido, quanto maior forem os subsídios 

obtidos com as provas, mais próximo de um resultado justo a sentença estará.37 Portanto, 

qualquer irregularidade ou vício durante o procedimento probatório poderá comprometer a 

busca pela verdade e o livre convencimento do juiz. 

O direito de provar não está previsto de maneira ampla e direta, mas evidentemente 

encontra respaldo nas garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório (CF, art. 

5, LV) e, consequentemente, do devido processo legal (CF, art. 5, LIV). Encontra respaldo, 

ainda, no denominado direito processual constitucional.38  

Não é de hoje que se busca estabelecer um método de pensamento processualista 

instrumental. Isso quer dizer que se busca cada vez mais extrair do processo – como 

instrumento – o máximo de proveito quanto à obtenção dos resultados propostos (escopos 

do processo), ou seja, o processo deve ser apto a dar a cada um o que lhe é de direito.39 

Nesse contexto, o direito à prova se caracteriza como elemento essencial para que 

sejam respeitados os direitos constitucionais da ampla defesa, do acesso à justiça, da 

igualdade de tratamento das partes e do devido processo legal, o que vem ao encontro dos 

pilares do direito processual contemporâneo. 

Assim é que uma prova legitimamente pleiteada sobre um fato controvertido não 

pode ser indeferida, sob pena de cerceamento de defesa e de violação à segurança jurídica 

e à efetividade do processo. A violação do direito à prova resulta na violação do próprio 

modelo procedimental. E a concretização do acesso à justiça só ocorrerá quando as normas 

processuais forem respeitadas na condução do processo. É o estabelecimento regrado das 

fases processuais e a sua observância pelo julgador que resultam na ordem jurídica justa.40 

                                                 
37BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Alguns problemas atuais da prova civil. Revista de Processo, São 

Paulo, ano 14, n. 53, p. 122, jan./mar. 1989. Não por menos que Cassio Scarpinella Bueno já dizia que “o 
direito a afirmar um direito em juízo deve ser acompanhado do direito à sua prova” (BUENO, Cassio 
Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum: procedimento ordinário 
e sumário. 4. ed. São Paulo Saraiva. 2011. p. 279). 

38“o processualista moderno adquiriu a consciência de que, como instrumento a serviço da ordem 
constitucional, o processo precisa refletir as bases do regime democrático, nela proclamados; ele é, por 
assim dizer, o microcosmos democrático do Estado-de-direito, com as conotações da liberdade, igualdade e 
participação (contraditório), em clima de legalidade e responsabilidade” (DINAMARCO, Cândido Rangel. 
A instrumentalidade do processo. 14. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2009. p. 27). 

39DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14. ed., cit. 
40A expressão ordem jurídica justa é atribuída ao doutrinador WATANABE, Kazuo. Assistência judiciária e 

Juizado Especial de Pequenas Causas, p. 161. 
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Julgamento antecipado é exceção. A regra é permitir às partes a utilização dos 

meios probatórios pertinentes, obviamente, desde que existam fatos controvertidos.41 A 

relação entre o direito à prova e o princípio constitucional ao contraditório também nos 

leva à garantia do tratamento igualitário, na medida em que impede que o julgador profira 

decisão antes que as partes se pronunciem, ou seja, impede a ocorrência de um ato 

ilegítimo e injusto por parte do Estado. 

Aqui, o contraditório é mencionado como a garantia das partes produzirem provas 

das suas alegações e, também, se manifestarem sobre quaisquer atos/provas que lhe forem 

desfavoráveis. Mais do que isso, o contraditório deve estar presente em todos os momentos 

da prova: propositura, admissão, realização e valoração. 

Já o devido processo legal, como princípio supremo e norteador do direito 

constitucional processual,42 impede a ilegítima atuação do Estado “no sentido de que a 

promessa de exercê-la será cumprida com as limitações contidas nas demais garantias e 

exigências, sempre segundo os padrões democráticos da República brasileira”.43 Ou seja, 

o devido processo legal impõe ao julgador a questionamento da necessidade de produção 

de determinada prova para a formação do seu convencimento e para que sejam respeitadas 

as garantias do contraditório e da ampla defesa. 

Impõe, ainda, a igualdade de oportunidades no aspecto probatório, permitindo que 

todos participem do processo com elementos capazes de auxiliar no convencimento do 

julgador. 

                                                 
41“retirar do réu a possibilidade de produzir suas provas, quando a completa formação do convencimento do 

juiz depende dessas provas, corresponde à aniquilação das garantias constitucionais do processo. O art. 330 
não ofende a Constituição, na medida em que for aplicado nos estreitos limites dos seus incisos I e II: 
nestes casos, a instrução será realmente dispensável, por inexistir controvérsia sobre os fatos (questão 
exclusivamente de direito e revelia), ou por serem tais fatos impertinentes ou irrelevantes para efeito de 
decisão de mérito (questão de fato e de direito, mas prova desnecessária). Mas as maiores cautelas hão de 
tomar-se nesse campo. Porque, se o julgamento antecipado da lide for pronunciado além de seus limites de 
cabimento, o juízo de mérito infingirá não apenas o Código de Processo Civil (art. 330, que excepciona ao 
art. 331), mas a própria Constituição, que tutela o direito de ação e seu conteúdo: o direito ao processo" 
(GRINOVER, Ada Pellegrini. Julgamento antecipado da lide e direito ao processo. In: ______. O processo 
em sua unidade. São Paulo: Saraiva, 1978. v. 3, n. 6, p. 138-139). 

42“É, portanto, a matriz constitucional de garantias superiores voltadas a tutelar os direitos e por que não 
dizer, as pessoas. Pode-se afirmar que a cláusula genérica do devido processo legal tutela os direitos e as 
garantias típicas ou atípicas que emergem da ordem jurídica, desde que fundadas nas colunas democráticas 
eleitas pela nação e com o fim último de oferecer oportunidades efetivas e equilibradas no processo” 
(LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido processo legal substancial. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). 
Leituras complementares de processo. Salvador: Ius Podium, 2005). 

43DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 
2002. p. 94. 



 23 

Portanto, têm as partes o direito de se valer de todos os meios de prova; direito de 

que as provas necessárias à busca da verdade no processo sejam admitidas; e direito a 

produção e valoração das provas. 
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III. ÔNUS DA PROVA 

 

6. Conceito de ônus da prova 

 

Ônus é o encargo da parte para demonstrar o suporte fático que alicerça a sua 

pretensão jurídica. Segundo Micheli, existe ônus quando um determinado comportamento 

do sujeito é necessário para que o fim jurídico pretendido seja alcançado.44 É um conceito 

autônomo, inicialmente desenvolvido na Áustria e na Alemanha (peso da prova = 

beweislast) e ulteriormente estudado em países como a Itália e a França45 e se difere da 

obrigação na medida em que a parte tem a faculdade de cumprir determinada norma 

processual civil, arcando com o prejuízo do eventual descumprimento. Daí a origem do 

nome, que vem do latim e significa carga, peso, gravame. 

Não existe o dever de provar. Reputar-se o ônus de provar como uma obrigação 

significaria considerar que, uma vez levadas as provas aos autos, tal obrigação estaria 

cumprida pelos litigantes e assim, estes não poderiam sofrer os prejuízos ou sanções 

decorrentes a valoração dessas provas pelo órgão julgador. 

Ou seja, as partes são livres para utilizar ou não os meios necessários da atividade 

probatória, Até mesmo porque a não produção de uma prova acarretará consequências 

diferentes ao inadimplemento de uma obrigação. Enquanto na obrigação há dever jurídico 

e um direito de exigência em seu cumprimento, o ônus não está atrelado a nenhum vínculo 

de imposição ou sujeição. Nesse sentido, Suzana Santi Cremasco, acompanhada de 

Chiovenda,46 e Coutore,47 menciona que: 

 

 

                                                 
44MICHELI, Gian Antonio. La carga de la prueba. Buenos Aires: Ed. Ejea, 1961. p. 59. 
45PACÍFICO, Luiz Eduardo Boaventura. O ônus da prova. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011. 

p. 24. 
46“Assim como não existe o dever de responder em juízo, também não existe o de provar, a não ser no 

sentido em que se diz: quem quer ganhar deve trabalhar. É nesse sentido que se fala de ônus da prova” 
(CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, cit., 1943, v. 2, p. 369). 

47“O ônus é imperativo do próprio interesse de cada litigante; trata-se de uma situação de risco, que consiste 
em que aquele que não prova o que lhe cabe provar, perde, ou melhor, sujeita-se a perder, a causa”. 
(COUTURE, Eduardo. Fundamentos de direito processual civil. Trad. Rubens Gomes de Souza. São Paulo: 
Saraiva, 1946. p. 163). 
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“fica a critério exclusivo do interessado – por razões de conveniência, 
oportunidade ou estratégia – decidir acerca da realização do ato. O 
destinatário do comando tem liberdade ampla e irrestrita para decidir se 
irá ou não atendê-lo, não podendo a parte contrária, o juiz ou quem quer 
que seja impor que ele o faça”.48 

 

No direito brasileiro, a teoria do ônus da prova foi inspirada nas doutrinas de Betti, 

Chiovenda e Carnelutti e vincula-se às teorias formuladas que têm como base a natureza 

dos fatos e a posição da cada parte em juízo.49  

Com isso, o artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe ao autor que faça prova 

do fato constitutivo de seu direito e ao réu que faça prova da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. O fundamento desta regra de distribuição 

está pautado em critérios de oportunidade e interesse. 

Importante ainda esclarecer que o ônus processual da alegação (princípio 

dispositivo) precede o ônus da prova. As partes têm o ônus de alegar os fatos relevantes e 

que lhe são favoráveis na pretensão/resistência em discussão. Não há que se falar em 

produção de provas sobre fatos irrelevantes ao litígio. Alegados os fatos, o ônus probatório 

deverá recair somente sobre os fatos.50  

                                                 
48CREMASCO, Suzana Santi. A distribuição dinâmica do ônus da prova. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2009. 

p. 25. 
49HIGINO NETO, Vicente. Ônus da prova: teorias da redução do módulo da prova e das provas dinâmicas e 

compartilhadas. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2010. p. 78. 
50Esse é o entendimento do STJ: “Processual Civil. Agravo no Recurso Especial. Objeto da Prova. 

Fatos incontroversos. Defesa indireta de mérito. Revelia parcial. Ônus da prova. Revela-se inviável a 
abertura da via especial se, para que sejam revistas as teses suscitadas à apreciação desta Corte Superior, 
faz-se necessário o reexame da prova dos autos. O pedido e a contestação fixam os limites da controvérsia, 
devendo as provas serem produzidas de acordo com as questões suscitadas pelas partes. O conhecimento do 
objeto da prova e do tipo de defesa expendida pelo réu constitui análise que precede à verificação do ônus 
da prova. Se o réu oferece defesa indireta de mérito, reconhece implicitamente os fatos em que se baseia a 
pretensão do autor, tornando-os incontroversos e portanto, despiciendos de prova. Como consequencia, 
inexiste violação a regra pertinente ao ânus da prova se o réu não cumpre com o ônus da impugnação 
especificada, controvertendo os fatos, nos moldes do princípio da eventualidade e assim, é atingido pela 
revelia parcial. Agravo no recurso especial a que se nega provimento”. Neste mesmo acórdão, a Min. 
Nancy Andrighi fez menção a doutrina de Dinamarco sobre o tema e que merece transcrição: "o juiz é, por 
dever de ofício, ignorante quanto aos fatos do processo, salvo os casos notórios excepcionais e que nem 
entram em cogitação. O juiz parte daquilo que, em ciências naturais, no tocante às pesquisas, se chama 
‘indiferença inicial. Quando começa o processo, não sabe o magistrado como se passaram os fatos. Tem, 
assim, de recolher a prova a respeito das razões divergentes das partes - o sim do autor e não do réu - para 
se convencer da maneira como foi a realidade dos fatos ocorridos entre aquelas pessoas. Com a 
controvérsia criada, no momento em que surgem as questões é que a situação de fato ingressa o objeto da 
prova. Aqui não se trata de saber quem vai provar - ônus da prova - mas o que se prova - objeto da 
prova. Antes de sabermos quem é que prova, temos que saber se estamos diante de alguma coisa que deva 
ser provada. Não se prova o fato notório, não se prova o fato confessado etc... Também não se provam 
os fatos incontroversos, que são também excluídos do campo de objeto da prova. Voltando ao meu método 
de exposição, quero dizer que os fatos incontroversos não são objeto de prova, porque permaneceram como 
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Até mesmo porque não compete ao magistrado apontar os fatos essenciais para as 

partes, tampouco julgar além das alegações apresentadas. E essas afirmações não se 

confundem com a iniciativa probatória pelo juiz, que será estudada em capítulo próprio. 

Essa determinação é prevista no Código de Processo Civil quando afirma que a 

petição inicial deverá indicar “as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade 

dos fatos alegados” (CPC, art. 282, IV). 

 

7. Finalidade e importância 

 

A disciplina do onus probandi, de acordo com a lição de Chiovenda, “se situa entre 

os problemas vitais do processo”.51 Igualmente, Leo Rosenberg afirma que ela é “a coluna 

vertebral do processo civil”.52 

A regra do ônus da prova tem como intuito fixar critérios objetivos que orientem o 

juiz nas suas decisões, principalmente naquelas hipóteses em que não seja possível, por 

qualquer razão, se chegar a uma conclusão segura dos fatos. 

Isso se deve ao fato de que a indeclinabilidade, como característica básica do 

ordenamento jurídico brasileiro, não permite que o julgador deixe de proferir suas 

decisões, mesmo quando haja dúvida ou não se saiba qual a melhor interpretação a ser 

dada aos fatos (CF, art. 5º, XXXV e CPC, 126). 

Da mesma maneira, não seria crível deixar ao livre arbítrio do juiz a escolha 

unilateral ou subjetiva da “melhor” versão dos fatos em cada caso, o que certamente feriria 

os princípios constitucionais do devido processo legal, do tratamento igualitário e da 

imparcialidade (CF, art. 5, caput e inc. LIV). Ou seja, no julgamento da demanda, o 

magistrado deve se pautar em critérios objetivos, fixados por lei, para assegurar às partes 

um tratamento justo e igualitário. 

 

                                                                                                                                                    
pontos, não passaram a questões” (Ônus de Contestar e o Efeito da Revelia, Cândido Rangel Dinamarco, 
RP 41⁄185)" (STJ, 3 Turma, Aresp n. 235.154/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, J. 1.3.01, DJ 9.3.01). 

51CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, cit., 1943, v. 2, p. 503. 
52ROSENBERG, Leo. Tratado de derecho procesal civil. 1. ed. Buenos Aires: EJEA, 1955. v. 2, p. 228. 

CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, cit., 1943, v. 2, fls. 503. 
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Foi justamente com base nessas premissas que o legislador identificou a 

necessidade de estabelecer certas regras que orientem o magistrado, principalmente em 

situações mais duvidosas, e impeçam a adoção de uma postura subjetiva e mesclada de 

opiniões pessoais. 

Para Fábio Tabosa, o ônus da prova “envolve a definição do critério objetivo, 

apresentando-se sob tal prisma como regra de julgamento, dirigida ao juiz”.53 Assim, o 

magistrado se utilizará das normas sobre o ônus da prova todas as vezes que existir alguma 

omissão (das partes ou do próprio conjunto probatório dos autos) que não permita uma 

conclusão segura sobre os fatos e julgamento da causa. 

Nesse sentido, Salvatore Patti entende que a regra do ônus da prova permite ao juiz 

acolher ou rejeitar determinado pedido quando esteja em dúvida em relação à verdade dos 

fatos alegados, mesmo que tenha ocorrido atividade probatória das partes, ou mesmo 

diante de sua ausência.54 

Importante mencionar que a existência dessas regras de julgamento não afasta outra 

característica importante do ônus da prova, qual seja, o encargo instituído às partes 

propriamente, uma vez que o juiz não tem ônus no processo e o legislador vincula de 

forma subjetiva os litigantes. 

Em termos práticos ou operacionais, no entanto, o ônus da prova está relacionado 

com as partes, na medida em que sabem previamente quem deve provar e quem sofrerá as 

consequências caso não haja certeza quanto aos fatos alegados. 

Esse é o entendimento de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ao 

mencionarem que “a regra do ônus da prova, porém, não se dirige apenas ao juiz, mas 

também às partes, com o fim de lhes dar ciência de que a prova dos fatos constitutivos cabe 

ao autor, e a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos ao réu”.55 A partir 

disso, a parte onerada concentrará maiores esforços na atividade probatória, agindo em 

função dos critérios estabelecidos na legislação processual. 

 

                                                 
53TABOSA, Fábio. Código de Processo Civil interpretado. Coord. Antonio Carlos Marcato. São Paulo: 

Atlas, 2008. p. 1044. 
54PATTI, Salvatore. Prove: disposizioni generali. Bologna: Zanichelli; Il Foro Italiano, 1987. p. 85. 
55MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz. Prova, cit., 2. ed. 2009, p. 162. 
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A importância do ônus da prova guarda relação com o direito fundamental à prova, 

estampado no capitulo II.5 deste estudo, já que é por meio da definição do ônus probatório 

que se regula o procedimento fundamental da atividade probatória. Além disso, o ônus não 

só servirá como regra de procedimento, como também de julgamento. Essa duplicidade de 

funções do ônus será tratada no próximo capítulo. 

O grande problema encontrado no ônus da prova é a possibilidade deste encargo 

impedir o verdadeiro acesso à justiça, se analisado somente no método tradicional previsto 

pelo Código de Processo Civil. A omissão da parte no desempenho de ônus processuais, 

especialmente o da prova neste estudo, gera consequências negativas. Daí a importância de 

estudar o tema e apresentar alternativas que permitam harmonizar com o acesso à justiça. 

 

7.1. Ônus subjetivo da prova 

 

De acordo com o princípio do livre convencimento do juiz ou da apreciação livre e 

racional do juiz, o magistrado não está adstrito às provas produzidas pelas partes, mas, no 

entanto, deverá decidir com base nos fatos e elementos constantes nos autos e de acordo 

com critérios racionais. 

No direito romano inexistia a obrigação do pronunciamento judicial sobre o litígio 

quando o juiz não se desse por convencido sobre as provas produzidas.56 E mesmo que o 

magistrado tivesse o poder de não julgar na hipótese de não se formar livre convencimento, 

já se falava em incumbir o ônus da prova a uma das partes:57 actore non probante, réus 

absolvitur (se o autor não fizer prova, absolve-se o réu), probatio incubit qui dicet, non qui 

negat (a prova cabe a quem afirma e não a quem nega), in excipiendo réus fit actor (na 

condição de excipiente, o réu se torna autor).58 

                                                 
56GRECO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1984. v. 2, p. 173. 
57Noção de ônus: encargo, carga (interesse próprio). Diferente de obrigação (interesse alheio). Nesse sentido, 

vale transcrever a lição de CARNELUTTI: “falo de ônus, quando o  exercício de uma faculdade aparece como 
condição para obter uma determinada vantagem; por isso, o ônus é uma faculdade cujo exercício é 
necessário para a fruição de um interesse” (CARNELUTTI, Francesco. La prova civile, cit., p. 65). 
Igualmente, Roland Arazi, para quem o ônus constitui instituto autônomo, não se subsumindo, assim, aos 
conceitos de dever ou de direito, “la carga señala laconveniencia para el sujeto de obrar de determinada 
manera a fin de no exponerse a las consecuencias desfavorables que podría ocasionarle su omissión” 
(ARAZI, Roland. La prueba en el proceso civil. Buenos Aires: Ediciones La Rocca, 1998. p. 87). 

58AZEVEDO, Luiz Carlos de; CRUZ E TUCCI, José Rogério. Lições de história do processo civil romano. 
1. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001. p. 125. 
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Esta incumbência da parte em provar os fatos alegados deve ser entendida como o 

ônus subjetivo da prova.59 O ônus subjetivo da prova está, portanto, relacionado com a 

atividade probatória das partes e à necessidade de as partes provarem os fatos relevantes a 

seu favor, sob pena de sucumbirem. 

Trata-se de regra de procedimento destinadas às partes, indicando-lhes como devem 

ser suas condutas no processo, notadamente fixando-lhes a função de trazer as provas para 

o processo, Até mesmo porque o interessado no convencimento do magistrado sobre um 

fato será a parte que se beneficiará se ele for tido como verdadeiro. 

Nesse sentido, BARBOSA MOREIRA enfatiza que “o desejo de obter a vitória cria 

para o litigante a necessidade, antes de mais nada, de pesar os meios de que se poderá valer 

no trabalho de persuasão, e de esforçar-se, depois, para que tais meios sejam efetivamente 

utilizados na instrução da causa”.60 

Em contrapartida, uma vez produzida a prova, não importará qual das partes a 

produziu, já que ela servirá como orientação para o juiz ao fixar o seu convencimento. Isso 

significa que a divisão do ônus de produzir a prova serve como orientação inicial de 

conduta. 

Pode-se, também, afirmar que o ônus subjetivo da prova está ligado à ideia de risco, 

uma vez que, ao litigar, a parte assume o risco de não produzir as provas adequadas e 

necessárias à obtenção do direito material pretendido. 

Além disso, há uma forte relação entre o ônus subjetivo e o princípio dispositivo, 

presente na exposição dos motivos do atual Código de Processo Civil brasileiro,61 segundo 

o qual o juiz deve julgar de acordo com as alegações das partes. No entanto, o referido 

princípio não deve ser visto de forma absoluta, mas mitigada, já que é absolutamente 

permitida a iniciativa probatória por parte do magistrado. 

 

                                                 
59Fala-se em ônus subjetivo quando se questiona qual das partes deverá suportar o encargo de provar ou não 

o fato alegado: “o ônus subjetivo estabelece, pois, com quais dos litigantes se relacionam os fatos a serem 
provados e, a partir daí, a quem compete provar determinado fato, quem deve promove-lo, ou, ainda, a 
quem interessa que se produza certa prova, indicando com isso e por consequencia, aquele que será afetado 
na sentença pela falta da prova respectiva” (CREMASCO, Suzana Santi. A distribuição dinâmica do ônus 
da prova, cit., p. 30). 

60BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Julgamento e ônus da prova. In: ______. Temas de direito processual: 
2ª série. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 74. 

61CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Exposição de Motivos. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 1992. item 8. 
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O que não se permite hoje é que a iniciativa probatória do juiz viole a divisão 

estática prevista no ordenamento brasileiro. Uma visão mais formalista do processo civil 

mostra que a iniciativa probatória do magistrado pode acarretar não somente em ofensa ao 

art. 333, do Código de Processo Civil como também na violação aos princípios de 

igualdade processual e imparcialidade do juiz, questões estas que serão objeto de análise 

em capítulo próprio quando serão tratadas as possibilidades de flexibilização do ônus 

probatório e suas consequências.62 

 

7.2. Ônus objetivo da prova 

 

O ônus objetivo é tido como regra de julgamento que autoriza o juiz a proferir uma 

sentença mesmo quando o resultado instrutório se mostrar insuficiente ao seu livre 

convencimento, diferentemente da possibilidade do non liquet presente no direito 

romano.63 

Diante da premissa de que o juiz deve julgar em qualquer hipótese, independente da 

insuficiência de provas e das condições de seu convencimento (impossibilidade do non 

liquet), deve o magistrado averiguar qual das partes deverá sofrer as consequencias de não 

ter provado.64 

Trata-se de regra de julgamento que assegura a prestação da tutela jurisdicional e 

não deve ser confundida como meio de prova, mas somente como critério subsidiário que 

poderá ser utilizado pelo julgador. É neste momento que ocorre a valoração da prova pelo 

magistrado, é a oportunidade de examinar todo o conjunto probatório, atribuindo o valor 

que cada prova merecer e, por fim, dar razão a quem merece, seja mediante a análise de um 

fato provado, seja pela ausência de prova apta a formar seu convencimento. 

                                                 
62“O Código escolheu o princípio dispositivo, segundo o qual o juiz deve julgar segundo o alegado pelas 

partes (iudex secundum allegata et probata partium iudicare debet). Mas o abrandou, permitindo a iniciativa 
probatória do juiz (v. Exposição de Motivos, n. 18), haja vista que a publicização do processo e a 
socialização do Direito implicam, cada vez mais a busca da verdade real” (TEIXEIRA, Sálvio de 
Figueiredo. Código de Processo Civil anotado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 83). 

63“o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza”. 
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e 
legislação extravagante. 9. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. p. 531). 

64“afirma-se que a regra do ônus da prova se destina a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento 
sem se convencer sobre como os fatos se passaram. Nesse sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo 
para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo”. (MARINONI, 
Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz. Prova, cit., 2. ed. 2009, p. 160. 
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Portanto, o que se verifica é que as regras do ônus da prova estão relacionadas com 

as partes, na medida em que definem como deverão ser comportar na produção das provas 

e, com o juiz, sob o ponto de vista da forma de julgamento na hipótese de não se convencer 

sobre os fatos alegados. 

Ainda sobre o ônus da prova, é certo que as concepções de processo da sociedade 

também refletem diretamente no sistema jurídico e na disciplina sobre o ônus probatório.  

Assim é que o juiz no processo tido como privatista, tem participação limitada à 

análise do que as partes trarão ao processo, sendo o processo um meio de resolução de 

conflitos particulares, de modo que o Estado serviria como mero impedidor da autotutela.  

Já no processo publicista, o Estado passa a ser um agente pacificador da sociedade 

e, por consequencia disso, o juiz é dotado de maiores faculdades e poderes, podendo 

delimitar provas e os fatos que serão objeto de prova. 
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IV. TEORIAS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA 

 

8. Introdução 

 

Como relatado nos capítulos anteriores, a necessidade da existência de critérios 

para a incumbência do ônus da prova se dá por duas razões: a primeira para que seja 

identificado o responsável pela produção da prova e a segunda para que seja identificado 

aquele que sofrerá as consequencias de não ter produzido as provas. 

Por esse motivo é que desde o direito romano foram fixados critérios para 

estabelecer a qual das partes caberá o ônus de provar os fatos alegados em uma ação. As 

mais antigas teorias tinham como método de atribuição do ônus à qualidade das partes 

(autor ou réu) ou à qualidade dos fatos (positivos e negativos).65 

Inicialmente, incumbia ao autor a prova de todo e qualquer fato: ônus probandi 

incumbit actori. Passados alguns anos e constatada a impossibilidade de o autor fazer 

prova da inexistência de todas as excludentes alegadas pelo réu, passou a vigorar a regra de 

responsabilidade, pelo réu, da prova das exceções que fossem alegadas: réus in excipiendo 

fit actor. 

Nesse contexto – e com o passar dos anos – alguns critérios foram apresentados por 

diferentes processualistas, sendo que no presente capítulo serão analisados os mais 

importantes para a história do processo civil. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65AZEVEDO, Luiz Carlos de; CRUZ E TUCCI, José Rogério. Lições de história do processo civil romano, 

cit., p. 125. 
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8.1. Teoria de Jérémie Bentham e René Demogue 

Ônus da prova da parte que tiver menos inconvenientes 

 

De acordo com a lição de Jérémie Bentham o ônus da prova deve ser definido caso 

a caso, sendo imposto “àquela das partes que puder satisfazê-lo com menores 

inconvenientes, quer dizer, menor demora, vexames e despesas”.66  

Ou seja, a parte que puder provar, com menos inconvenientes e despesas, terá a 

incumbência de fazê-lo. 

Trata-se de visão protecionista ao autor da demanda, que desconsidera a 

necessidade de o autor provar os fatos constitutivos de sua pretensão. 

O jurista parte da premissa de que o autor não se aventuraria ao ajuizamento de 

uma ação sem que tenha razão em sua pretensão. Nesse sentido, ao analisar referida teoria, 

Soares de Faria apresenta valiosa crítica relatando que o autor será cauteloso, se sabe que 

lhe cabe a prova de fatos constitutivos, será cauteloso. Caso contrário, poderão ocorrer 

graves erros no julgamento.67 

Em igual sentido, René Demogue defende a distribuição do ônus de acordo com a 

parte que tiver menos incômodos, mas a defende sob o enfoque do prevalecimento de 

solidariedade entre as partes. Demogue acrescenta outro critério, a saber: aquele que prova 

não precisa estabelecer todas as condições da existência de seu direito, mas somente aquilo 

que comprovar a verossimilhança. 

Prossegue Demogue, em sua obra Tratado das Obrigações, onde leciona sobre a 

diferença entre as obrigações de meio e de resultado. E o motivo de tal distinção se dá 

porque o jurista entende que a análise da natureza da obrigação é essencial para a 

distribuição do ônus da prova.68 

                                                 
66BENTHAM, Jérémie. Tratado de las pruebas judiciales. Trad. de Manuel Ossorio Florit. Buenos Aires, 

EJEA, 1971. v. 2, p. 149. Tradução da obra original: Traité dês Preuves Judiciaires). Nesse sentido, afirma 
o autor que: “L’obligation de La preuve doit Être dans chaque cas individuel imposée à celle dês parties qui 
peut La remplir avec Le moins d’inconvenients, c’est-à-dire Le moins de delais, de vexations ET de frais” 
(BENTHAM, Jérémie. De preuves judiciaires, I, p. 16). 

67FARIA, Soares de. Principais teorias relativas ao ônus probandi. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
1936. p. 39-44. Dissertação (Concurso à cadeira de Professor de Direito Judiciário Civil) - Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. 

68DEMOGUE, Rene. Traité des obligations en general. Paris: Librarie Arthur Rousseau, 1925. v. 1. 
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Assim, no clássico exemplo médico, incumbe ao paciente provar a existência de 

dolo no trabalho realizado pelo médico na tentativa de curá-lo quando se tratar de 

obrigação de meio. Em sentido contrário, incumbe ao médico provar a adequada prestação 

do serviço em uma cirurgia médica de estética, ou seja, quando o médico foi contratado 

para um resultado preciso, tendo uma obrigação de resultado. 

 

8.2. Teoria De Webber 

Ônus da prova a quem afirma um fato incerto 

 

Webber defende que o ônus de provar incumbiria à parte que pleitear uma liberação 

ou um direito relacionado a fatos incertos (não notórios). Assim, para o jurista “quem 

procura fazer valer um direito – ou uma liberação de direitos ou de usurpação de outro – é 

obrigado a provar os fatos incertos, cuja verdade constitui o pressuposto do direito ou da 

liberação”.69 

Por conta da dificuldade de se determinar o conceito de liberação de um direito é 

que o próprio doutrinador complementou sua teoria, acrescentando que bastaria a prova 

das condições essenciais do fundamento do direito pretendido. 

 

8.3. Teoria de Bethmann-Hollweg 

Ônus da prova a quem afirma a existência de um direito 

 

Para Bethmann-Hollweg, o ônus da prova não deve ser condicionado aos fatos, mas 

ser buscado no âmbito das controvérsias jurídicas.70 

Segundo o jurista, quem afirma um direito deve provar sua existência: affirmanti 

incumbit probatio. Desse modo, ao autor incumbe provar a existência dos requisitos da 

                                                 
69Apud. ZANETI, Paulo Rogério. Flexibilização das regras sobre o ônus da prova. São Paulo: Malheiros 

Ed., 2011. p. 96-97. 
70Os apontamentos aqui apresentados foram obtidos na seguinte obra: ZANETI, Paulo Rogério. 

Flexibilização das regras sobre o ônus da prova, cit., p. 95-96.  
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origem do direito. Uma vez provada a existência do direito, ao réu, cumprirá provar as 

circunstâncias capazes de impedir a origem do alegado direito. 

Portanto, sua teoria impõe o ônus da prova àquele que afirma a existência de um 

direito, ignorando a natureza do fato alegado. 

Contudo, tal premissa pode ser tornar equivocada em determinados casos, uma vez 

que a negação ou afirmação de um fato pode ser comprometida pela forma de narração 

pela petição. Nesse sentido, Echandia relata que “em muitos casos, quem nega um fato está 

realmente afirmando o fato contrário”.71  

 

8.4. Teoria de Fitting  

Ônus da prova a quem afirma fato anormal  

 

Fitting apresenta duas perguntas a serem respondidas para que seja estabelecido o 

critério de distribuição do ônus: “que relações de fato devem provar-se – em conformidade 

com os princípios jurídicos vigentes e segundo a diversidade dos casos – para que se possa 

decidir em um certo sentido? Que relações de fato necessitam, segundo sua natureza, de 

uma verificação particular?”.72 

Sua resposta não é tão simples: sendo o ordenamento um complexo de normas-

regra e, existindo normas-exceção, aquele que alegar uma ação deve fazer a prova dos 

pressupostos de fato que se enquadrem à norma-regra. De igual modo aquele que alegar 

uma reação e pretender afastar a aplicação da norma-regra, deve fazer prova dos 

pressupostos de fato que se enquadrem à norma-exceção.73 

                                                 
71DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoria general de la prueba judicial. 5. ed. Bogotá, Temis, 2002. t. 1. 

Tradução de: “em muchos casos quien niega um hecho está realmente afirmando el hecho contrário. Si 
nego que soy capaz, afirmo que soy incapaz”.  

72FARIA, Soares de. Principais teorias relativas ao ônus probandi, cit., p. 384. 
73"en efecto, un exame de los preceptos jurídicos, por lo menos los del derecho civil, muestra que éstos en 

parte se completan y se ayudan, en parte obran unos contra los otros, mientras que los de un tecer grupo no 
tienen ningún punto de contacto entre ellos y recíprocamente se escluem en cuanto a sus características 
definidoras y sus consecuencias" (...) "Fitting observa acertadamente, como un fondo de reglas generales 
para casos normales, limitadas en sus efectos por un gran numero de excepciones que se ramifican de modo 
cada vez más sutil" (ZZP, 13, 40 y sigtes, p. 48). In: ROSENBERG, Leo. La carga de la prueba. 2. ed. 
Buenos Aires: Ed. B de F, 2002. p. 124. 
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Em outras palavras: o ônus da prova representa a necessidade daquele que tiver 

interesse na aplicação de uma norma jurídica fazer prova dos pressupostos de fato. 

E prossegue o autor, nesse raciocínio, concluindo que somente a afirmação de 

mudança de um estado anterior deverá ser provado: affirmanti non neganti incumbit 

probatio. Ou seja, somente fatos extraordinários (ou anormais) careceriam de prova, pois 

fatos habituais e normais não precisariam ser provados. 

Assim, dois seriam os critérios (conforme as respostas do doutrinador): o interesse 

na aplicação da norma e a existência de um fato extraordinário. 

Ocorre que o referido critério pode se mostrar excessivamente genérico e pessoal, 

ao passo que deixa a cargo do magistrado a interpretação sobre a normalidade ou 

anormalidade de um fato para, depois disso, distribuir o ônus da prova. 

Por esse motivo, as partes ficariam à mercê do julgador definir o que seria normal 

para descobrirem os encargos probatórios de uma norma-regra ou uma norma-exceção. 

 

8.5. Teoria de Giuseppe Chiovenda e Francesco Carnelutti 

Distribuição de acordo com a natureza dos fatos 

 

Giuseppe Chiovenda leciona que “a disciplina do ônus da prova figura entre os 

problemas vitais do processo”.74 Em sua teoria sobre o tema tratada por Moacyr Amaral do 

Santos, defende a regra estática para que a carga seja distribuída de acordo com o interesse 

de cada parte e da natureza do fato, da seguinte maneira: 

“Provados pelo autor os fatos constitutivos, o réu, por seu lado, deve 
prover a sua prova, o que pode acontecer de dois modos: a)o réu entende 
de provar fatos que atestam a inexistência do fato provado pelo autor, de 
modo direito ou indireto, e temos a prova contrária ou contraprova; b) ou 
o réu, sem excluir o fato provado pelo autor, a forma e prova um outro 
que elide os efeitos jurídicos daquele, e temos a verdadeira prova do réu, 
a prova da exceção no sentido amplo”.75 

 

                                                 
74CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, cit., 1943, v. 2, fls. 503. 
75SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 25. 
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Sob esse prisma, o doutrinador baseia a distribuição do ônus de acordo com critério 

e oportunidade e o princípio da igualdade entre as partes. 

Isso porque as regras para distribuição do ônus da prova decorrem da oportunidade 

e do interesse que as partes terão em provar os fatos que devem ser considerados como 

verdadeiros para o juiz.76 

Chiovenda, para justificar sua teoria parte, ainda, do denominado princípio da 

normalidade, ensinando que aquelas condições, que sejam específicas ou essenciais para 

demonstrar a existência da relação entre as partes, deverão ser objeto de prova pelo autor. 

Em contrapartida, as condições gerais a todos os negócios (e não somente na relação entre 

as partes) deverão ser objeto de prova por parte do réu. Nesse sentido, relata que: 

 

“as condições gerais de validez de todos os negócios, em regra, 
normalmente, existem: a falta de tais condições é excepcional. As revés, 
as condições específicas de um negócio não constituem uma regra; a 
carência delas não é excepcional”.77 

 

Crítico do entendimento de Chiovenda, Francesco Carnelutti entende que, 

inicialmente, o ônus é a distribuição dos riscos da prova ausente ou insuficiente, ou seja, 

alguém deverá sofrer a falta de convencimento do juiz (ônus objetivo da prova). 

Desse modo, o doutrinador deixa de lado o critério de Chiovenda de interesse na 

comprovação dos fatos alegados, e dá destaque ao interesse quanto à afirmação dos fatos: 

“o critério que nossa lei adota para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de 

uma afirmação repousa sobre o interesse quanto à afirmação da própria”.78 

                                                 
76“frequentemente, no caso concreto, sente-se a oportunidade de atribuir o ônus da prova a uma das partes, 

enquanto seria difícil formular uma razão geral para fazê-lo. Não é possível dizer a proiri que a repartição 
da prova seja rigorosamente lógica e justa. Pode-se, talvez, afirmar que, a rigor, seria justo que o autor 
provasse tanto a existência dos fatos constitutivos do direito quanto a não existência dos fatos impeditivos 
ou extintivos. Mas essa prova seria, no mais das vezes difícil para os fatos impeditivos, impossível para os 
fatos extintivos. Pretender tanto do autor equivaleria, quase sempre, a recusar-lhe, logo a tutela jurídica. É 
portanto, antes de tudo, uma razão de oportunidade que compele a repartir o ônus da prova” 
(CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Trad. para o vernáculo da 2. ed. italiana 
J. Guimarães Menegale. 3. ed. São Paulo. Saraiva, 1969. v. 2, p. 379). 

77CHIOVENDA, Giuseppe. Principii di diritto processuale civile. 3. ed. Napoli: Jovene, 1965. p. 789. 
CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Trad. para o vernáculo da 2. ed. italiana 
J. Guimarães Menegale. 3. ed. São Paulo. Saraiva, 1969. v. 2, p. 382. 

78CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual civil. Trad. De Hiltomar Martins Oliveira. 1. ed. 
São Paulo: Classic Book, 2000. v. 2, p. 133. (Do original italiano: Sistema di diritto processuale civile). 
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E prossegue, nessa linha de raciocínio, dizendo que a distribuição deve ocorrer 

tendo em vista o interesse à afirmação, relatando que: 

“tem o ônus de provar quem tem o interesse em afirmar; portanto, quem 
propõe a ação tem o ônus de provar os fatos constitutivos; e quem propõe 
a exceção tem o ônus de provar os fatos extintivos e as condições 
impeditivas ou modificativas”.79 

 

Respeitados os pequenos detalhes que diferenciam os entendimentos de Chiovenda 

e Carnelutti, assim como as críticas apresentadas pelo segundo ao primeiro, é certo que 

ambos doutrinadores distribuem o ônus da prova de acordo com a classificação dos fatos 

em constitutivos, impeditivos, extintivos e modificativos do direito. 

Plenamente difundida a teoria, grande parte dos ordenamentos adotam até hoje a 

denominada visão estática do ônus da prova, dentre os quais é possível mencionar o 

italiano (art. 1.312); o espanhol (art. 1.315); o chileno (art. 1.315); o colombiano (art. 

1.757) e o brasileiro (art. 333). 

 

8.6. Teoria de Gian Antonio Micheli e Leo Rosenberg 

Distribuição de acordo com os pressupostos de fato da norma jurídica favorável em 

relação à pretensão buscada 

 

Partindo de premissas diferentes de Chiovenda e Carneluti, existem aqueles que 

distribuem o ônus da prova sob o enfoque do direito material, de modo que a qualificação 

dos fatos somente pode ser adequadamente realizada à luz do direito material que a parte 

visa tutelar. 

Nesta linha de raciocínio, Leo Rosenberg defende que deve se incumbir a cada 

parte provar os pressupostos de fato das normas que lhe são favoráveis, sendo irrelevante a 

natureza dos fatos (constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos).80 

                                                 
79CARNELUTTI, Francesco. Sistema di diritto processuale civile. Padova. Cedam. 1986. v. 1, p. 424. 
80Ainda que ROSENBERG relacione o ônus ao direito material, pode-se afirmar que tal entendimento se 

aproxima inevitavelmente da regra divisora de CHIOVENDA. A diferença entre as teorias é que ROSENBERG 
retira a classificação dos fatos, transferindo-a para as normas (constitutivas, impeditivas, modificativas ou 
extintivas). Sobre o tema, vale conferir o entendimento de ROSENBERG “o demandante deve provar como se 
realizaram os fatos, os pressupostos do preceito no qual se funda a sua petição, isto é, pressupostos da 
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Assim, para Rosenberg, a distribuição do ônus da prova é uma consequencia da 

estruturação do direito material.81 

“A questão sobre qual das partes deve arcar com a consequencia 
desfavorável da falta de prova de uma afirmação controvertida de um fato 
importante exige uma resposta baseada em uma regra de direito fixa, 
abstrata. A ciência não pode – nem deve – deixar de buscar essa regra; a 
prática tem necessidade dela e exige da ciência que a procure”.82 

 

Sob esse prisma, o juiz deve desenvolver uma tríplice atividade, a saber: 

(I) inicialmente, deve o juiz ter conhecimento dos preceitos abstratos (essa é a premissa 

maior); (II) em um segundo momento, deverá relacionar os pressupostos fáticos 

apresentados pelas partes no caso em concreto com os pressupostos fáticos da norma legal 

e; por fim, (III) caso o juiz conclua para correlação entre ambos, deverá analisar se os fatos 

são verdadeiros para que sejam aplicadas as normas (essa é a premissa menor, o conjunto 

fático concreto). 

Apresentados estes esclarecimentos, Rosenberg entende que o problema da 

distribuição do ônus da prova residiria na premissa menor, ou seja, na incerteza sobre uma 

questão de fato alegada pela parte. 

Como pode o juiz proferir uma sentença diante da ausência de certeza sobre os 

fatos? É justamente nessa questão que reside a resposta sobre o raciocínio construído para 

a repartição do ônus: cada parte deverá afirmar e provar os pressupostos de fato das 

normas que lhes forem favoráveis. O fundamento do direito está nas normas e não nos 

fatos. 

Assim é que Rosenberg classifica as normas em constitutivas (criadoras de um 

direito – a base de uma pretensão), impeditivas (afastam desde o início o efeito de uma 

norma constitutiva), desconstrutivas (se opõem, mais tarde, às normas constitutivas) e 

exclusivas (excluem ou inibem a norma constitutiva). 

                                                                                                                                                    
norma fundadora (junto com os das normas complementares pertinentes); o demandado deve provar os 
pressupostos da norma graças a qual trata de conseguir o afastamento da demanda, isto é, os pressupostos 
de uma norma impeditiva ou destrutiva ou excludente” (ROSENBERG, Leo. La carga de la prueba. Trad. 
Espanhola por Ernesto Krotoschin da obra original intitulada Die Beweislast. 3. ed. Munchen und Berlin: 
C. H. Beck’sche Verlagshhandlung; Buenos Aires, EJEA, 1956. p. 130). 

81No mesmo sentido: “a repartição do ônus da prova condiciona a actividade probatória na medida em que, 
de acordo com o ônus da alegação, incumbe à parte o ônus da prova referente aos factos cuja subsunção a 
uma norma jurídica lhe propicia uma situação favorável” (RANGEL, Rui Manuel de Freitas. O ônus da 
prova no processo civil. 3.ed. Coimbra: Almedina, 2006. p. 155) 

82ROSENBERG, Leo. La carga de la prueba, cit., 3. ed. 1956, p. 91. 
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Para exemplificar o raciocínio do doutrinador, em um contrato de mútuo, a entrega 

do dinheiro cria o direito de reclamar a devolução da coisa (norma constitutiva); a 

menoridade do mutuário seria uma norma impeditiva, o cumprimento do contrato 

(devolução da coisa) seria uma norma desconstrutiva e a compensação seria uma norma 

exclusiva.83 

Esta teoria de Rosenberg foi recepcionada em alguns ordenamentos jurídicos, 

podendo ser mencionado o Código de Processo Civil da Colômbia, artigo 177, in verbis: 

“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto 

jurídico que ellas persiguen”. 

Igualmente, o Código Argentino determina em seu artigo 377 que: “incumbirá la 

carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 

precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las 

partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como 

fundamento de su pretensión”. 

Em igual sentido, Micheli defende que uma regra de julgamento destinada à 

aplicação do direito material não pode estabelecer critérios para a decisão do juiz em 

qualquer caso: 

“O critério a ser seguido para a qualificação da natureza de determinado 
fato não pode ser buscado senão nas normas de direito material, isto é, na 
disciplina positiva de determinada relação jurídica”.84 

 

O mencionado doutrinador defende a mesma teoria de Rosenberg relacionada com 

os pressupostos da norma em abstrato, mas acrescida de outro argumento, qual seja, a 

posição ocupada pelas partes em relação ao efeito pretendido. Assim, quem pretende obter 

um efeito jurídico no processo deverá provar os pressupostos de fato para que o este seja 

aplicado.85 

                                                 
83PACÍFICO, Luiz Eduardo Boaventura. O ônus da prova, cit., p. 130. 
84MICHELI, Giano Antonio. L’onere della prova. 2. ed. Padova: Cedam, 1966. p. 331. 
85Segue, abaixo, trecho da obra de Boaventura Pacífico sobre o tema: “A repartição do ônus da prova é 

estabelecida precipuamente pela posição ocupada pela parte em relação ao efeito jurídico pedido: tal 
relação é determinada pelo direito material, enquanto este disciplina a fattispecie legal, e pelo direito 
processual, enquanto se tenha presente o perfil unilateral adotado por cada uma das partes no processo, isto 
é, a situação processual posta em prática pela parte que formula uma própria demanda em juízo” 
(PACÍFICO, Luiz Eduardo Boaventura. O ônus da prova, cit., p. 137). 
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Desse modo, o que se verifica é que o resultado prático das teorias de Rosenberg e 

Micheli é o mesmo. Outro doutrinador que segue orientações neste sentido é Devis 

Echandia, o qual acrescenta que as lições de Rosenberg e Micheli são exatamente as 

mesmas, porque a prova entre a relação da parte e dos pressupostos de fato das normas que 

lhe são favoráveis (Rosenberg) é a mesma que a relação entre “da parte” e “do efeito 

jurídico pretendido”. Dessa forma, Echandia apresenta uma regra distributiva geral, 

definindo que: 

“A cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de 
presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por 
ella, cualquiera que sea su posición procesal”.86 

 

Em síntese, excetuada a teoria difundida por Jorge Peyrano, que será estudada no 

capítulo 6, essas são as principais teorias que abordam a repartição do ônus da prova no 

processo. 

                                                 
86DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoria general de la prueba judicial. 6. ed. Buenos Aires: Victor P. de 

Zavalía Editor, 1988. t. 1, p. 488. 
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V. ÔNUS DA PROVA NO DIREITO PROCESSUAL BRASILEIRO 

 

9. “Visão estática” - natureza dos fatos e posição ocupada pelas partes 

 

As regras do ônus da prova no direito brasileiro devem ser entendidas não só como 

orientação de conduta das partes durante o processo (ônus subjetivo), mas também como 

regra de julgamento (ônus objetivo).87  

Os critérios de distribuição do ônus da prova brasileiro levam em conta o princípio 

do interesse e a visão estática do processo, já que foi adotada a teoria de Chiovenda.88 

O primeiro Código de Processo Civil Brasileiro de 1939 tratou do tema, em seu art. 

209, determinando que “o fato alegado por uma das partes, quando a outra o não contestar, 

será admitido como verídico, si o contrário não resultar do conjunto das provas”. Adiante, 

em seus parágrafos, a regra de distribuição do ônus foi fundada na natureza dos fatos 

alegados e na posição ocupada pela parte na demanda: 

§ 1º: “Se o réu, na contestação, negar o fato alegado pelo autor, a este 
incumbirá o ônus da prova”. 

§ 2º: “Se o réu, reconhecendo o fato constitutivo, alegar a sua extinção, 
ou a ocorrência de outro que lhe obste aos efeitos, a ele cumprirá provar a 
alegação”.  

 

                                                 
87Determina ainda o ordenamento brasileiro que o juiz poderá determinar a produção de novas provas para 

que o processo seja julgado e que poderá indeferir as provas requeridas pelas partes que entender 
desnecessárias para o contexto litigioso. “Seu principal papel, porém, nesse procedimento, é o de 
destinatário da prova: judici fit probatio. A ele cabe, por essa razão, controlar os pedidos de prova, dirigir 
sua produção e avaliá-las, a final, no momento de decidir o litígio. Essas atribuições se encontram afetas ao 
juiz competente para funcionar o processo devendo ficar a este vinculado todo o magistrado que tenha dado 
início a instrução que se pratica em audiência” (MARQUES, José Frederico. Instituições de direito 
processual civil. 1. ed. São Paulo: Ed. Millennium, 2000. v. 3, p. 350). 

88“provados pelo autor os fatos constitutivos, o réu, por seu lado, deve prover a sua prova, o que pode 
acontecer de dois modos: a)o réu entende de provar fatos que atestam a inexistência do fato provado pelo 
autor, de modo direito ou indireto, e temos a prova contrária ou contraprova; b) ou o réu, sem excluir o fato 
provado pelo autor, a forma e prova um outro que elide os efeitos jurídicos daquele, e temos a verdadeira 
prova do réu, a prova da exceção no sentido amplo” (SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código 
de Processo Civil. 7. ed., cit., p. 25). Nesse mesmo sentido: “L’attore deve provare i fatti contitutivi, Che 
sono Il fondamento della sua domanda; toca poi al convenuto provare i fatti impeditivi, estintivi o 
modificativi Che possono giustificare Il rigetto della domanda dell-attore”. (CHIOVENDA in: NERY JÚNIOR, 
NELSON. RT 17/210). 
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Objetivando aprimorar a regra, mas mantida a influência italiana, o Código de 

Processo Civil de 1973 disciplinou a matéria em seu artigo 333, da seguinte maneira: 

Art. 333: “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”. 

 

A partir dessas considerações e da regra estampada no artigo supra, divide-se o 

ônus, de acordo com a classificação dos fatos, da seguinte maneira: 

(I) constitutivos: “aqueles que têm a eficácia jurídica de dar vida, de 
fazer nascer, de constituir a relação jurídica e, geralmente, também a 
função de identificar seus elementos”; 

(II) impeditivos: “impedem que decorra de um fato o efeito que lhe é 
normal ou próprio e que constitui a sua razão de ser”;  

III) modificativos: “são os que, sem excluir ou impedir a relação jurídica, 
à qual são posteriores, têm a eficácia de modificá-la”; e  

(IV) extintivos: põem fim à relação jurídica existente.89 

 

No entanto, ainda que o Código contenha regras expressas sobre a carga da prova 

com base na natureza do fato, podem ocorrer hipóteses de o julgador não formar seu 

convencimento com os elementos e provas constantes nos autos. Neste caso não poderá o 

juiz se abster de solucionar o conflito. Conforme lição de Heródites da Silva Lima: 

“O juiz é obrigado a julgar. Sob o império desse dever dirige o processo 
para assegurar-lhe andamento rápido e confirme a verdade. Colhidas as 
provas, estará habilitado a cumprir a sua principal missão. Mas na 
formação do material de julgamento ele não fica na posição de simples 
espectador, aguardando que as próprias partes formem a prova”.90 

 

Nesse contexto, surge na doutrina brasileira o já tratado ônus objetivo da prova 

(vide capítulo 2), segundo o qual o magistrado, valendo-se das regras de distribuição do 

ônus da prova subjetivo, reputará sucumbente a parte que deveria ter provado os fatos, mas 

não o fez de forma a convencê-lo.91 Assim, pode-se afirmar que o êxito em uma demanda, 

                                                 
89SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil. 7. ed., cit., p. 25. 
90LIMA, Heródites Silva et al. Código de Processo Civil brasileiro. Sao Paulo: Saraiva, 1940. v. 1 p. 225. 
91LEO ROSENBERG ensina que “as regras sobre ônus da prova (...) ajudam o juiz a formar um juízo, afirmativo 

ou negativo sobre a pretensão que se faz vale, apesar da incerteza com relação às circunstâncias de fato, 
porque lhe indicam o modo de chegar a uma decisão em semelhante caso. A essência e o valor das normas 
sobre o ônus da prova consistem nessa instrução dada ao juiz acerca do conteúdo da sentença que deve 
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muitas vezes, depende da capacidade e da diligência da parte incumbida de provar os fatos 

alegados no processo. 

Até mesmo porque “no processo de conhecimento, ao julgar, o juiz há de contentar-

se com a probabilidade, renunciando à certeza, porque do contrário inviabilizaria os 

julgamentos”.92 Trata-se de regra geral de julgamento para todos os casos em que se 

verifique ausência ou insuficiência de provas.93  

 

9.1. Problemas decorrentes da visão estática de distribuição do ônus da prova 

 

A distribuição do ônus da prova, de acordo com a natureza do fato, pode ser 

encarada, muitas vezes, de maneira a universalizar o procedimento sem se atentar para as 

características do direito material em jogo. Esse é um dos motivos pelo qual a visão 

estática de distribuição do ônus da prova vem sofrendo críticas e perdendo forças em 

alguns ordenamentos. A rigidez na regra do ônus probatório, muitas vezes, pode dificultar 

a adequação do regime da prova ao caso concreto. 

Assim, embora a visão estática seja considerada adequada para grande parte dos 

processos, ela se mostra insuficiente como regra de alcance geral. É importante esclarecer 

que não se pretende, neste estudo, defender a extinção da regra geral estática do ônus da 

prova, tampouco regrar o procedimento de maneira mais abstrata, tal como as teorias de 

Jérémie Bentham e René Demogue, que defendem a distribuição do ônus da prova à parte 

que tiver menos inconvenientes. 

O que se pretende é demonstrar que a distribuição de acordo com a natureza dos 

fatos pode não se mostrar a mais justa e adequada em determinadas situações. 

Essa visão estática não foi criada somente por critérios de interesse da parte, mas 

também porque o legislador optou por distribuir o encargo da prova de acordo com a 

facilidade/adequação na produção da prova.  

                                                                                                                                                    
pronunciar, em um caso em que não se pode comprovar a verdade de uma afirmação sobre fato importante” 
(ROSENBERG, Leo. La carga de la prueba, cit., 3. ed. 1956, p. 2). 

92DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 7. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 1999. 
p. 450. 

93“O ônus objetivo não é um meio de prova ou um método de valoração da prova, mas um critério subsidiário 
e prévio que se Poe à disposição do julgador, a fim de que ele possa decidir” (CREMASCO, Suzana Santi. 
A distribuição dinâmica do ônus da prova, cit., p. 32). 
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Ou seja, via de regra, e conjugado o critério interesse, é mais fácil atribuir ao autor 

a prova dos fatos constitutivos do seu direito, do que a prova de fatos extintivos ou 

modificativos de seu direito. Mas para toda regra existe uma exceção. 

Nesse contexto, devem ser analisadas aquelas situações em que o reconhecimento 

da existência do direito material pleiteado por uma das partes é de difícil ou impossível 

demonstração por esta. Em contrapartida, aquela parte que não teria a incumbência, de 

acordo com as regras do art. 333, do Código de Processo Civil, pode possuir maior 

facilidade ou possibilidade de provar. 

Ou seja, a rigidez em atender as regras dos ônus probatórios, muitas vezes, dificulta 

ou inviabiliza o reconhecimento do direito material existente, porque faz que o juiz prolate 

uma sentença desfavorável à parte que tinha o encargo de provar e não o fez (regra de 

julgamento).94 

Outra crítica à regra estática do ônus está relacionada com a dificuldade de se 

estabelecer as categorias dos fatos em constitutivos, impeditivos, extintivos e modificativos 

em cada caso. É evidente que os critérios desenvolvidos especialmente por Chiovenda e 

Carnelutti representam inegável avanço sobre as regras de ônus probatório do direito 

romano, no qual eram repartidas somente de acordo com a posição ocupada pelas partes. 

No entanto, não se mostra seguro dizer, como regra absoluta, que o autor será 

responsável pelos fatos constitutivos e o réu pelos fatos extintivos, modificativos e 

impeditivos. Exemplifica-se essa insegurança por meio de uma ação declaratória, hipótese 

em que o autor deverá provar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo e não o fato 

constitutivo previsto rigidamente no ordenamento. 

Cândido Rangel Dinamarco também enfatiza essa questão, ao relatar que: 

 

                                                 
94“modernamente compreende-se que as normas sobre a distribuição do ônus da prova não devem ser 

consideradas inflexíveis, pois toda vez que uma solução deferente parecer ser necessária à justa composição 
do litígio deve o juiz atuar eficazmente nesse sentido, até mesmo invertendo o princípio legal. Com efeito, 
não raro a dificuldade de provar é tão grande para uma das partes que a exigência da produção da prova 
pode sacrificar o direito” (DEDA, Arthur Oscar de Oliveira. A prova no processo civil. São Paulo, Saraiva, 
2006. p. 24). No mesmo sentido é a lição de Ivana María Airasca: “esta estaticidad de La distribución da La 
carga probatória fijo las reglas de uma manera demasiado rígida y ssin atender a lãs circunstancias 
particulares de cada caso que eventualmente podrían llegar a alguma outra solucíon para arribar a La 
verdad real de los hechos y a uma sentencia justa” (AIRASCA, Ivana Maria. Reflexiones sobre la doctrina 
de las cargas probatórias dinámicas. In: PEYRANO, Jorge W. (Dir.); WHITE, Inês Lépori (Coord.). 
Cargas probatórias dinâmicas. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2004. p. 32). 
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“nenhum ato ou fato juridicamente relevante é em si mesmo constitutivo, 
impeditivo, extintivo ou modificativo de direitos (Gian Antonio Micheli). 
A capacidade de constituir, impedir, extinguir ou modificar revela-se 
sempre em relação à finalidade com que o ato é alegado em cada 
litígio”.95 

 

Além disso, e como já demonstrado por meio das teorias defendidas por Rosenberg 

e Micheli, há quem defenda que a responsabilidade pela identificação dos fatos 

(constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos) é do direito substancial e não 

processual.96 

Além dessas ponderações, aquela que vem ganhando destaque pela doutrina é a 

equivocada visão de igualdade formal das partes sobre a atual regra imutável dos ônus 

probatórios. Estas regras estáticas privilegiam a igualdade formal entre as partes, mas 

deixam de lado a necessária igualdade substancial. 

Para a classificação do ônus por meio da natureza dos fatos e a posição ocupada 

pelas partes, não importam eventuais diferenças concretas entre os litigantes. Em realidade, 

tal regra permite o tratamento imparcial das partes, ou seja, por serem “iguais”, deveriam 

ser tratadas sem distinção, à luz do princípio da segurança jurídica e da previsibilidade do 

procedimento.  

Essa visão vai de encontro às premissas do Estado Constitucional e o acesso à 

ordem jurídica justa, como direito fundamental (CF, art. 5, XXXV). Também são 

contrárias aos escopos do processo, divididos pela obra de Dinamarco em três: escopo 

social (pacificação com justiça e educação); escopo político (liberdade, participação, 

afirmação da autoridade do Estado e do ordenamento jurídico); e escopo jurídico (atuação 

da vontade concreta da lei).97 

Assim é que, partindo da sábia lição de Liebman, segundo a qual “as formas são 

necessárias, mas o formalismo é uma deformação”,98 o processo não pode ser visto apenas 

                                                 
95DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 

2009. v. 2, p. 260-261. Igualmente: “o posicionamento do legislador pátrio, no entanto, ignora os avanços 
que já se desenvolveram, na doutrina, quanto aos critérios de distribuição do encargo da prova” 
(DALL’AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr. Distribuição dinâmica dos ônus probatórios. Revista dos 
Tribunais, ano 90, n. 788, p. 94, jun. 2001). 

96DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoria general de la prueba judicial. 6. ed. Buenos Aires: Victor P. de 
Zavalía Editor, 1970. t. 1, p. 469. 

97DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 10. ed., cit. 
98LIEBMAN, Enrico Tulio. Manuale di diritto processuale civile. 4. ed. Milano: Giuffrè, 1983, tradução por 

Cândido Rangel Dinamarco, Manual de direito processual civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986. 
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como mero instrumento de solução de litígios. Ele possui outras finalidades que ao final 

visam a pacificar conflitos com justiça, daí os três escopos do processo. O processo será 

justo quando produzir resultados justos aos litigantes. 

O acesso à justiça, proclamado como direito fundamental na Constituição, vincula a 

atuação do Estado como garantidor da proteção de direitos, fazendo com que o processo 

seja dotado de técnicas capazes de se adequar a essa busca pela justiça e seja um efetivo 

instrumento de tutela do direito material. 

Isso significa que o direito processual constitucional não garante somente o direito 

de ação, mas também (e principalmente) que o acesso à justiça permita que a parte obtenha 

do Poder Judiciário a tutela jurisdicional adequada.99 

A distribuição dos ônus probatórios tem papel fundamental no direito processual, 

de modo que não pode confrontar com as premissas estampadas pela Constituição Federal. 

Assim, considerando que a distribuição estática em determinados casos seria alheia à 

igualdade substancial das partes e à maior ou menor dificuldade que a parte onerada terá 

em cumprir, ela deve ser ajustada aos fundamentos e princípios constitucionais em que está 

inserida.100 

Até mesmo porque a lei é insuficiente para regular todas as situações da vida, 

devendo o Estado, representado aqui pelo julgador, fazer valer um dos escopos do direito 

processual (social), que é regular os conflitos entre a sociedade. Exatamente nesse sentido, 

ARTUR CARPES relata que: 

 

                                                 
99“traçando-se um paralelo com a construção civil, poder-se-ía dizer que os princípios têm para uma ciência a 

mesma importância que as fundações têm para uma construção, ou seja, os princípios caracterizam-se como 
o suporte material de toda a estrutura da ciência”. (PUOLI, José Carlos Baptista. Os poderes do juiz e as 
reformas do processo civil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 61). No mesmo sentido: “a ideia de 
princípio ou sua conceituação, seja lá qual for o campo do saber quer se tenha em mente, designa a 
estruturação de um sistema de ideias, pensamentos ou normas por uma ideia mestra, por um pensamento 
chave, por uma baliza normativa, donde todas as demais ideias, pensamentos ou normas derivam, se 
reconduzem e/ou se subordinam”. ESPINDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1999. p. 47-48. 

100Essas considerações até aqui expostas podem ser resumidas na brilhante exposição de CARLOS Alberto 

ALVARO DE OLIVEIRA: “é verdade que o procedimento, em maio ou menor medida estratificado na 
legalidade, sempre constitui o plano de exercício da jurisdição e também para o da ação e da defesa das 
partes. Também não padece dúvida de que sua observância racional legitima o resultado do exercício do 
poder. Todavia, a formação do próprio procedimento está impregnada de valores e até o rito pode ser 
estruturado injustamente, se não obedecidas as garantias fundamentais do processo, os princípios que lhe 
são ínsitos e o nível de desenvolvimento de cada povo” (ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. O 
formalismo valorativo em confronto com o formalismo excessivo. Revista da Ajuris, Porto Alegre, v. 33, n. 
104, p. 116, dez. 2006). 
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“o ajustamento do direito – especialmente do direito processual – à vida, 
envolve maior participação e responsabilidade do juiz que, ao lado das 
partes e visualizando as circunstâncias concretas do caso levado à sua 
atenção, compreenderá, interpretará e aplicará o direito. Direito que, 
convém sempre lembrar, é muito mais amplo que a lei”.101 

 

Por esse motivo, a doutrina contemporânea vem pugnando pela flexibilização das 

regras dos ônus probatórios, no sentido de permitir ao juiz que, deparando-se com nítido 

desequilíbrio das condições probatórias entre as partes, motivadamente, decida por adequar 

a regra de distribuição do ônus da prova ao caso concreto, determinando que este ônus 

recaia sobre a parte que dispuser das melhores condições de provar os fatos submetidos a 

julgamento.102 

A flexibilização no tratamento das normas formais visa sempre a ressalvar o direito 

material, quando não houver para a outra parte prejuízo e puder o ato atingir a sua 

finalidade. Ou seja, em atenção aos princípios da igualdade de partes e do acesso à 

justiça, também devem ser consideradas as características da sociedade, especialmente a 

ampla diversificação de grupos e estados sociais. 

Em outras palavras: pode se afirmar que a manutenção da regra prevista no art. 333, 

do Código de Processo Civil, em situações de desigualdade ou impossibilidade de 

produção de prova pela parte onerada, resultaria em inconstitucionalidade do procedimento 

probatório, com violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Carta Magna. 

Justamente por isso, a regra estática de distribuição do ônus da prova vem sofrendo 

mitigações em prol de uma maior efetividade e instrumentalidade do processo,103 que são 

alguns dos estandartes da perspectiva publicista do processo, atual tendência do Direito 

Processual Civil.104 

                                                 
101CARPES, Artur. Ônus dinâmico da prova. Porto Alegre. Ed. Livr. do Advogado, 2010. p. 73. 
102Artur Carpes ensina que: “a transferência do ônus probatório, portanto, vai ao ensejo da tutela do direito 

fundamental à igualdade substancial das partes no processo: se a produção da prova é muito difícil ao autor 
e, em contrapartida, encontra-se ao melhor alcance do réu, apenas com a dinamização dos ônus probatórios 
é que será possível a adequada e efetiva tutela jurisdicional” (CARPES, Artur. Ônus dinâmico da prova, 
cit., p. 85). 

103“nunca o apego ao procedimento previsto deve se tornar irrazoável e injusto, ou transformar-se em um 
ritualismo estéril e inútil. As partes e o juiz devem sempre estar acostumados a se comprometer com a 
construção de uma sociedade mais justa, da qual o juiz e seu trabalho não permaneçam alheio,s mas 
participes e integrantes ativos” (SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 4. ed. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 533). 

104“A publicização é uma tendência universal e não é uma característica peculiar do processo, mas de todo o 
direito; com muito mais razão há de sê-la no processo civil, integrante do ramo do direito público, com 
marcante proteção constitucional, tanto em razão das garantias constitucionais do processo quando pela 
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A instrumentalidade do processo deve ser vista sob dois aspectos, o negativo e o 

positivo. O negativo, que está atrelado à negação do processo como um valor em si mesmo 

e ao exagerado formalismo processual; guarda assim alguma semelhança com a ideia da 

instrumentalidade das formas. O positivo está ligado à preocupação em extrair do processo, 

como instrumento de concretização do direito material, o máximo de proveito quanto à 

obtenção dos resultados propostos (escopos do processo). 

Outra premissa do direito processual moderno é a necessidade de que o juiz possa 

exercer seus poderes instrutórios em prol da busca de uma solução justa que viabilize a 

satisfação do direito material pretendido. 

Nessa linha de raciocínio, as regras de distribuição do ônus da prova, tal como 

previstas no Código de Processo Civil Brasileiro, também não devem ser interpretadas 

como limitadoras dos poderes instrutórios do juiz. 

Em realidade, o juiz deve assumir a direção material do processo para que seja 

preservado o tratamento igualitário entre as partes e, consequentemente, a efetividade do 

processo.  

Constatando-se que nem sempre as partes dispõem dos mesmos fatores econômicos 

e culturais e que em todo processo existe um interesse público, “torna-se absolutamente 

necessário que o julgador desenvolva atividades probatórias, quando imprescindíveis à 

correta apuração dos fatos. Juiz ativo na formação do conjunto probatório confere 

efetividade às garantias constitucionais do processo”.105 

Os amplos poderes instrutórios do juiz podem representar a necessária adequação 

das regras processuais ao caso em concreto para que seja restaurada a situação de 

equilíbrio entre as partes, podendo ser utilizada, neste momento, uma flexibilização das 

regras sobre ônus da prova. 

É justamente diante dessas considerações, observadas pela doutrina, que surgem 

teorias a favor da relativização da visão estática de distribuição do ônus da prova, sendo a 

principal teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, difundida principalmente na 

                                                                                                                                                    
opção do Estado-social intervencionista” (HIGINO NETO, Vicente. Ônus da prova: teorias da redução do 
módulo da prova e das provas dinâmicas e compartilhadas, cit., p. 67). 

105BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Garantia de amplitude da produção probatória. In: CRUZ E TUCCI, 
José Rogério (Coord.). Garantias constitucionais do processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
1999. p. 151-189. 
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Argentina e ganhando espaço, no âmbito doutrinário, em outros países, como a Espanha, o 

Uruguai, a Alemanha e o Brasil. 
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VI. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA 

 

10. Noções introdutórias 

 

As considerações apresentadas nos capítulos anteriores mostram que as diversas 

teorias e o próprio ordenamento brasileiro determinam a imposição a uma das partes o 

encargo de provar com fundamento em regras fixas e geralmente aplicadas de forma 

imutável pelos julgadores. No entanto também foi demonstrado que os critérios estáticos 

aplicados nem sempre atenderão às peculiaridades de todos os casos em concreto, podendo 

gerar resultados injustos. 

Foi a partir desta premissa que no final do século XX, na Argentina, Jorge W 

Peyrano, valendo-se das lições de James Goldschimidt sobre a situação jurídica processual, 

passou a difundir a teoria de las cargas probatórias dinâmicas.106 É importante esclarecer 

que a teoria teve sua origem na Alemanha, no início do século XX, com recepção pela 

Argentina, onde passou a ser amplamente estudada.107 

Segundo Peyrano, ao traçar os lineamentos da teoria, antigamente a regra 

probatória estática não era questionada, mas a doutrina vem alertando a sobre a 

insuficiência e inadequação das bases fixas do ônus probatório em determinados casos. De 

acordo com a lição do doutrinador sobre o tema: 

En tren de identificar la categoria de las ‘cargas probatorias dinamicas’, 
hemos visualizado - entre otras - como formando parte de la misma a 
aquélla según la cual se incumbe la carga probatoria a quein - por las 
circunstancias del caso y sin que interese que se desempeñe como actora 
o demandada - se encuentre en mejores condiciones para producir la 
probanza respectiva.108 

 

 

                                                 
106PEYRANO, Jorge W. Nuevos Lineamentos de las cargas probatórias dinâmicas. Santa Fé: Rubinzal-

Culzoni Ed. 2004. 
107NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e 

legislação extravagante. 13. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013. p. 729-730. 
108PEYRANO, Jorge W. Aspectos procesales de la responsabilidad profesional. In: MORELLO, Augusto M 

et al. (Coords.). Las responsabilidades profesionales. La Plata: LEP, 1992. p. 263. 
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Também conhecida como teoria compartilhada ou solidariedade das provas, a 

teoria das cargas dinâmicas propõe que, averiguada uma situação de desigualdade ou de 

impossibilidade de produção da prova por uma das partes, ocorra o rompimento com as 

regras de distribuição do ônus, não importando a posição da parte (autor ou réu), tampouco 

a espécie do fato (constitutivo, modificativo, extintivo ou impeditivo).109 

Nesses casos excepcionais, cabe ao juiz averiguar qual das partes dispõe de 

melhores condições para suportar o ônus, seja em relação ao critério de hipossuficiência ou 

até mesmo pelo contexto fático (tempo de produção ou disponibilidade). Significa a 

possibilidade de impor o ônus à parte que, pelas circunstâncias concretas, encontra-se em 

melhores condições de fazê-lo: 

“é importante que o juiz valore as circunstâncias particulares de cada 
caso, apreciando quem se encontrava em melhores condições para 
comprovar o fato controvertido, assim como as razões pelas quais quem 
tinha o ônus de provar não produziu a prova”.110 

 

Ines Lépori, ao defender as cargas compartilhadas, relata que as teorias de 

distribuição fixa sobre o ônus da prova se esqueceram de quatro questões de grande 

importância, motivo pelo qual seriam insuficientes para solucionar problemas da carga da 

prova. 

A primeira questão é a dinâmica em si, elemento essencial do processo civil, 

instrumento de concretização do direito material. Em segundo lugar, a natureza da prova, 

uma vez que os fatos a serem provados estão dispersos em todo direito privado (de acordo 

com lições de Rosenberg). Em terceiro lugar, esqueceu-se da necessidade de comunicação 

entre o processo civil e outras disciplinas jurídicas. Ou seja, os dogmas lógicos do 

processo, em alguns casos, seriam alheios à realidade. Em quarto e último lugar, esqueceu-

                                                 
109Na lição de MIGUEL KFOURI NETO: "as regras que determinam a posição da parte litigante - autor ou réu - 

nos processos, quanto à prova, em geral são imutáveis, ao longo da demanda. No entanto, por decisão do 
juiz, tais posições podem variar - e o sistema deixa de ser pétreo, para se tornar dinâmico". (KFOURI 
NETO, Miguel. Culpa médica e ônus da prova. 4. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002. p. 137). 

110ARAZI, Roland, Deberes del juez y carga de las partes en la etapa probatoria. In: LA PRUEBA: homenaje 
al maestro Hernando Devis Echandía. Bogotá: Universidad Libre, 2002. p. 106. Esse mesmo autor ensina 
que: "Ante la falta de prueba, es importante que el juez valore las circunstacias particulares de cada caso, 
apreciando quien se encontraba en mejores condiciones para acreditar el hecho controvertido, así como las 
razones por las cuales quien tenía la carga de la prueba no la produjo, a fin de dar primacía a la verdad 
jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento no se vea preturbado por um excesivo rigor formal, en 
palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” (ROLAND ARAZI, CSJN, 20/08/96, E.D. 171-361)." 
(ARAZI, Roland. La carga probatoria. Disponível em: <http://www.apdp.com.ar/archivo/teoprueba.htm>. 
Acesso em: 29 jan. 2007). 
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se da justiça, ao passo que não deu atenção às situações em que as partes não se encontram 

em igualdade de condições.111 E conclui sua crítica indagando se: “es acaso posible 

garantizar el derecho de defesa sin asegurr antes la justicia?” Sua resposta é justamente que 

o principal (e não único) fundamento da doutrina das cargas probatórica dinâmicas é a 

justiça. 

A solidariedade das provas não traz inovação em matéria de distribuição do ônus, 

uma vez que, conforme demonstrado no presente trabalho Jeremy Bentham já defendia que 

o ônus da prova deve ser definido caso a caso, sendo imposto “àquela das partes que puder 

satisfazê-lo com menores inconvenientes, quer dizer, menor demora, vexames e 

despesas”.112 A grande diferença do entendimento deste doutrinador para a denominada 

teoria da distribuição dinâmica dos encargos probatórios é que esta defende a sua aplicação 

em caráter excepcional, prevalecendo como regra geral a visão estática de distribuição 

Chiovendiana. 

Juan Alberto Rambaldo, ao tratar do tema, relata que parte da doutrina critica a 

distribuição dinâmica afirmando que poderia beneficiar umas das partes. O doutrinador 

responde, utilizando-se de lição de Barbosa Moreira no sentido de que se um dos litigantes 

se beneficiará com o esclarecimento de um ponto obscuro, é lógico que a subsistência de 

uma obscuridade favorecerá a outra parte. No entanto, a intenção de se colocar em prática 

a teoria em questão é justamente atingir a finalidade do processo e encontrar a justiça no 

caso concreto. 

Cita o autor, como exemplo clássico, o famoso caso de um paciente submetido a 

uma cirurgia que gera uma incapacidade parcial ou total. Não teria o paciente como provar 

o nexo da causalidade do dano, porque no momento da cirurgia estava anestesiado e a 

equipe médica certamente não desejará produzir prova contra o médico responsável. 

Nesse caso, defende Rambaldo que se deve atribuir ao médico o encargo de provar 

os fatos ocorridos na cirurgia, a fim de afastar sua responsabilidade pelos danos causados, 

dada a maior facilidade de lhe impor o ônus. 

 

                                                 
111PEYRANO, Jorge W. (Dir.); WHITE, Inês Lépori (Coord.). Cargas probatórias dinâmicas. 1. ed. Buenos 

Aires: Rubinzal Culzoni Editores, 2008. p. 65. 
112BENTHAM, Jérémie. Tratado de las pruebas judiciales, cit., v. 2, p. 149). Nesse sentido, afirma o autor 

que: “L’obligation de La preuve doit Être dans chaque cas individuel imposée à celle dês parties qui peut 
La remplir avec Le moins d’inconvenients, c’est-à-dire Le moins de delais, de vexations ET de frais” 
(BENTHAM, Jérémie. De preuves judiciaires, cit., I, p. 16). 
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10.1. Características e fundamentos para a aplicação da distribuição dinâmica do 

ônus da prova – as atuais diretrizes do processo civil 

 

As características e fundamentos para a aplicação da teoria estão em consonância 

com as atuais diretrizes do processo civil brasileiro, exemplificadas neste trabalho, pela 

efetiva busca em atingir os escopos do processo, pela ruptura com o formalismo excessivo 

e pela garantia de amplo acesso ao processo justo, igualdade de partes e direito à prova, 

consagrados pela Constituição Federal (CF, art. 5°, inc. XXXV, LIV e LVI). 

José Barberio resume a teoria de forma bem sintética ao mencionar que “o ônus 

probatório se faz recair sobre quem está em melhores condições de provar”,113 não obstante 

a posição que a parte ocupa no processo. Portanto, o viés da teoria está amplamente 

voltado para a questão do alcance da justiça no processo, de modo que não seja utilizada 

como regra, mas como exceção nos casos em que se constatar que uma das partes possa ser 

prejudicada diante da dificuldade em produzir determinada prova que a outra parte poderia 

produzir com maior facilidade. 

É essa circunstância que embasa as características da teoria da distribuição 

dinâmica das partes, assim como as possibilidades de sua utilização no processo. Ainda 

assim, vale esclarecer que há quem defenda a teoria como regra geral, como por exemplo, 

Antonio Janyr Dall’agnol Junior que também possui obra específica sobre o assunto e 

delimita as seguintes características: 

"a) inaceitável o estabelecimento prévio e abstrato do encargo; 

b) ignorável é a posição da parte no processo; e 

c) desconsiderável se exibe a distinção já tradicional entre fatos 
constitutivos, extintivos, etc.  

Releva, isto sim: 

a) o caso em sua concretude e 

b) a ‘natureza’ do fato a provar - imputando-se o encargo àquela das 
partes que, pelas circunstâncias reais, encontra-se em melhor condição de 
fazê-lo".114 

                                                 
113BARBERIO, Sérgio José. Cargas probatorias dinámicas? Qué debe provar el que no puede provar? In: 

PEYRANO, Jorge W. (Dir.); WHITE, Inês Lépori (Coord.). Cargas probatórias dinámicas. Buenos Aires: 
Rubinzal Culzoni Editores, 2008. p. 101. 

114DALL’AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr. Distribuição dinâmica dos ônus probatórios. Revista Jurídica, 
Porto Alegre, n. 280, p. 11, fev. 2001. 
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Mas é importante ressaltar que este é um entendimento minoritário, já que se 

destaca o caráter de excepcionalidade de sua aplicação. Ou seja: seu intuito não é substituir 

as regras tradicionais já estabelecidas pelo direito processual, mas ser um princípio de 

aplicação subsidiária, cujas hipóteses necessitam estar muito bem definidas. 

Nesse sentido, José W. Peyrano bem salienta que a ideia não é excluir as regras 

rígidas de distribuição do ônus da prova, mas “formular uma pauta ‘excepcional’ que sólo 

puede funcionar allí donde aquéllas manifestamente operan mal porque fueron elaboradas 

para supuestos ‘normales y corrientes’ que no son los correspondientes all caso”.115 

Até mesmo porque não seria prudente deixar de lado as regras já fixadas e deixar ao 

livre arbítrio e discricionariedade judicial as hipóteses de distribuição do ônus da prova, 

principalmente diante do inevitável subjetivismo dos magistrados. 

A conduta das partes também deve ser um critério de relevância na escolha por 

aplicar a teoria da distribuição dinâmica e alguns cuidados também devem ser observados 

no caso concreto. A parte que detém melhores condições de produzir determinada prova 

também pode ter a possibilidade de desvirtuá-la em seu favor, de modo que o juiz deve ser 

bastante cuidadoso e rigoroso no momento de valoração desta prova. 

Além disso, pode ocorrer – apesar de a parte ter maior facilidade para produzir 

certa prova – de não estar em condições de fazê-lo sem que isso represente violação à boa-

fé (força maior, por exemplo), de maneira que a aplicação da teoria não teria nenhum 

cabimento na prática. 

Das considerações expostas, o corolário principal da teoria da distribuição dinâmica 

do ônus da prova é que a modificação somente deve ocorrer sobre aquele fato específico 

sobre o qual se constate a assimetria do poder probatório. De qualquer forma, as diretrizes 

para a aplicação da teoria serão delineadas nos próximos itens. 

 

 

 

 

 
                                                 
115PEYRANO, Jorge W. Nuevos Lineamentos de las cargas probatórias dinâmicas, cit., p. 19. 



 56 

10.1.1. Direito fundamental à igualdade 

 

Foi no século XVIII, mais precisamente com a Revolução Francesa, que surgiram 

os primeiros discursos de direito à igualdade como uma das bases do tripé daquele 

movimento revolucionário (igualdade, liberdade e fraternidade). 

Este direito à igualdade abre o capítulo da atual Constituição Federal Brasileira de 

1988 ao determinar que “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” (CF, art. 5, caput). 

Reconhece-se a igualdade em seu sentido jurídico-formal, ou seja, a igualdade 

perante a lei, já que, adotando-se uma posição mais realista, os homens são desiguais sob 

diversos aspectos (moral, físico, social, político, etc.).116 Não por menos que Aristóteles já 

estudava o conceito de igualdade relacionado com a ideia de justiça.117 

No entanto, a melhor forma de compreensão do conceito do direito à igualdade é o 

da denominada justiça material: tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual os 

desiguais.118 As partes iguais devem ser tratadas de forma igual e as desiguais de forma 

desigual, na exata medida de suas desigualdades. 

Isso significa que o princípio da igualdade deve ser observado não somente pelo 

legislador, mas também pelo aplicador da lei. José Afonso da Silva delimita esta 

observação concluindo que a igualdade perante o juiz decorrerá da igualdade perante a lei, 

como garantia constitucional inevitavelmente ligada à democracia: 

“o princípio da igualdade jurisdicional ou perante o juiz apresenta-se, 
portanto, sob dois prismas: (1) como interdição ao juiz de fazer distinção 
entre situações iguais, ao aplicar a lei; (2) como interdição ao legislador 
de editar leis que possibilitem tratamento desigual a situações iguais ou 
tratamento igual a situações desiguais por parte da Justiça”.119 

                                                 
116FARIA, Anacleto de Oliveira. Do princípio da igualdade jurídica. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais; 

EDUSP, 1973. p. 43. 
117ARISTÓTELES. Ética à Nicomaco. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: Ed. Martin Claret, 2002. p. 103-106. 
118Nesse sentido, PERELMAN diferencia a justiça formal como sendo o tratamento de seres iguais receberem 

o mesmo tratamento e a justiça material como sendo o tratamento necessário e desigual desses seres, 
observadas as necessidades e méritos distintos de cada um. (PERELMAN, Charles. Le príncipe de l’egalité: 
justice et raison. Bruxelles, 1963. p. 26. Tradução italiana: Giappichelli, Torino G. La giustizia – tradução 
de Liliana Ribet. 

119SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22. ed. São Paulo: Ed. Malheiros Ed., 
2003. p.217. 
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Neste mesmo sentido, Cármem Lúcia Antunes Rocha leciona sobre o princípio da 

igualdade e conclui pela obrigação do Poder Judiciário de romper com as diferenças sócio-

econômicas e políticas e impedir situações discriminatórias e preconceituosas.120 

Por certo, um dos supedâneos da teoria da distribuição dinâmica da prova é 

justamente o princípio da isonomia, já que este assegurará a igualdade de armas no 

processo,121 como forma de garantia da igualdade substancial. A chamada paridade de 

armas no processo nada mais é do que a participação das partes com o emprego das armas 

disponíveis ao convencimento do magistrado. É exatamente nesse contexto que se concebe 

a possibilidade de o magistrado modificar o ônus da prova, quando verificar que no caso 

concreto uma parte possui mais condições técnicas, profissionais ou fáticas para produzir a 

prova de determinado fato controvertido. 

Inclusive, há quem defenda que a igualdade de partes somente poderá ser 

constatada caso seja possível a produção das provas necessárias, independente de a qual 

parte incumbia tal prova.122 

Assim é que a distribuição dinâmica também tem por objetivos (I) permitir ao juiz a 

avaliação sobre a efetividade das regras de ônus, observados os princípios da legalidade, 

motivação, igualdade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa,123 (II) reduzir a 

desigualdade entre as partes, evitando que uma delas vença somente porque estava em 

melhores condições de provar e (III) obter maior entrosamento e colaboração das partes 

com o julgamento do conflito. 
                                                 
120ROCHA, Carmem Lucia Antunes. O principio constitucional da igualdade. Belo Horizonte: Lê, 1990. p. 

44. 
121Cabe esclarecer que o termo “paridade de armas” é empregado por Ada Pelegrini Grinover e Paulo 

Henrique dos Santos Lucon como o tratamento a ser conferido para as partes com as mesmas chances 
processuais. GRINOVER. Ada Pellegrini. Os princípios constitucionais e o Código de Processo Civil. São 
Paulo: Bushatsky, 1975. n. 8.10 e 9.1., p. 83; LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Garantia de tratamento 
paritário das partes. In: In: CRUZ E TUCCI, José Rogério (Coord.). Garantias constitucionais do processo 
civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1999. item 3, p. 97. 

Há quem defenda que este termo deva ser censurado no processo moderno, já que o processo não deve mais 
ser visto como um duelo entre adversários. GUEDES, Jefferson Carús. Igualdade e desigualdade no 
processo civil: o processo civil como técnica compensatória de desigualdades sociais. 2008. Tese 
(Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2008. p. 211. 

122DALL’AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr. Distribuição dinâmica dos ônus probatórios. Revista dos 
Tribunais, cit., p. 92. 

123Segundo Juan Alberto Rambaldo a aplicação da teoria da distribuição dinâmica por meio dos princípios 
gerais do processo que representam parâmetros interpretativos das normas (são deveres genéricos) 
especialmente o princípio de correspondência que representa a ideia de coerência e de relação lógica que, 
levada ao processo, nos remete à relação entre o pretendido e o resultado na sentença. O autor também 
menciona o princípio da moralidade e do uso regular dos direitos processuais, fundado na obrigação 
processual das partes buscarem a verdade dos fatos. (RAMBALDO, Juan Alberto. Cargas probatórias 
dinámicas: um giro epistemológico. In: PEYRANO, Jorge W. (Dir.); WHITE, Inês Lépori (Coord.). Cargas 
probatórias dinâmicas. 1. ed. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni Editores, 2008. p. 29-31).  
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Nesse sentido, o art. 125, incisos I e III do Código de Processo Civil, totalmente 

recepcionado pela Carta Magna, impõe ao Juiz "assegurar às partes igualdade de 

tratamento" e "prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça". Por 

óbvio, as regras processuais devem estar sempre enquadradas na perspectiva dos direitos 

fundamentais, de onde se origina o princípio da igualdade. 

Os direitos são igualmente previstos na lei para todo cidadão, mas nem todos se 

encontram em situação de igualdade e em condições de exercer os seus direitos de maneira 

isonômica. É preciso que essas condições sejam adaptadas. 

No que diz respeito ao legislador, o que se verifica é que a grande parte dos 

ordenamentos hoje garante às partes as mesmas oportunidades de produção de provas, cada 

qual de acordo com o ônus que lhe é previsto. No entanto, esta regra rígida muitas vezes 

acaba por prejudicar uma das partes que não tem condições de produzir a prova sobre o 

fato controvertido. Nessa linha de raciocínio é que se justifica a necessidade de previsão, 

pelo legislador, da possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica em caráter 

excepcional. 

Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro adota o princípio da 

isonomia que, ao reconhecer que o consumidor é a parte mais fraca em uma relação de 

consumo, provê mecanismos como a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, 

inciso VIII, para garantir que ocorra real igualdade entre o consumidor e o fornecedor. 

Ademais, o direito à igualdade também está intrinsecamente atrelado à garantia de um 

processo justo, que compreende a ampla defesa, o contraditório efetivo, a independência e 

a imparcialidade do juiz, dentre outros princípios também norteadores do processo. Não se 

concebe o processo sem a garantia desses princípios. 

Em resumo: a possibilidade de se vislumbrar o direito fundamental da igualdade 

exige que o legislador e o aplicador do direito igualem situações de desigualdade, o que 

significa reconhecer a existência de indivíduos diversificados, de acordo com o grupo em 

que se inserem (social, político, econômico, cultural). 

Vale ainda mencionar que a efetiva igualdade material entre as partes está 

intimamente relacionada com o princípio da imparcialidade do juiz, já que o juiz imparcial 

é aquele que atua sem qualquer interesse no resultado do litígio, de maneira equilibrada 

sem favorecer uma das partes. Portanto, a isonomia das partes só será plenamente 

garantida se aplicada em consonância com o princípio da imparcialidade. 
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10.1.2. Hipossuficiência e custo do processo 

 

Um dos critérios de aplicação da dinamização do ônus está ligado à dificuldade ou 

à impossibilidade de a parte produzir a prova que a ela competiria, por ser 

hipossuficiente.124  

Hipossuficiente, de acordo com o dicionário Michaelis, é a pessoa que é 

economicamente muito humilde; que não é autossuficiente.125 Para o presente estudo será 

utilizado, por analogia, o conceito de hipossuficiência de Rizzato Nunes, ao tratar da 

hipossuficiência do consumidor, que o define como a impossibilidade de produção da 

prova, “seja porque não é acessível à parte, seja porque há invencível dificuldade que 

impede acesso à obtenção de informações nas quais estaria consubstanciada a prova do 

direito alegado (...)”.126 

Esta é a denominada hipossuficiência que pode ser técnica/profissional, econômica, 

social, cultural ou jurídica. Trata-se de conceito de direito material, embora só seja possível 

averiguá-lo na relação de direito processual. Por esse motivo, não há que se falar em 

dinamização do ônus de maneira automática, já que se faz necessário analisar o conjunto 

fático para se concluir pela existência ou não de hipossuficiência. 

Hipossuficiência técnica. A dinamização do ônus da prova por hipossuficiência 

técnica não necessita de grandes explicações e os maiores exemplos de aplicação da teoria 

estão embasados em situações de maiores ou menores condições técnicas, ou seja, carência 

de conhecimento técnico ou profissional sobre determinado assunto. O tradicional exemplo 

é o do paciente submetido a uma cirurgia e que esteja em litígio, necessitando provar 

                                                 
124“los supuestos de aplicacion de la teoria son cada vez más numerosos y se han extendido a todo tipo de 

situaciones fáticas, entre lãs que podemos citar: extremos de muy dificl comprobación, situaciones 
extremas de difícil comprobation, situaciones extremas de muy dificil comprobation para el damnificado, 
mejor aptitud o comodidar para prestar ayuda al esclarecimiento de La verdad, a quien tiene El control de 
las cosas objeto del contrato, por La natuleza de La relación que dio origen a la obligación, em el hecho del 
principe, responsabilida fudada em La cukpa, cuando se trata de acreditar lo facturado, para definir La 
viabilidad de lãs pretensiones ejercitadas” (WHITE, Inês Lépori. In: PEYRANO, Jorge W. (Dir.); WHITE, 
Inês Lépori (Coord.). Cargas probatórias dinâmicas. 1. ed. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni Editores, 
2009. p. 69). 

125MICHAELIS Dicionário de português on line. Acesso em: out. 2013. Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/hipossuficiente%20_979201.html>. 

126NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 
2000. p. 123-124. 
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eventual erro médico. É evidente que, em casos como estes, é mais provável que o médico 

tenha condições técnicas de provar que não cometeu erro profissional do que o paciente 

provar o contrário. 

O Superior Tribunal de Justiça Brasileiro já delimitou em diferentes oportunidades 

a hipossuficiência técnica em relação de consumo ao constatar que uma das partes teria 

menores condições ou, ainda, condição alguma, de provar o fato por ela alegado. Seguem 

dois exemplos de fácil compreensão: 

Direito processual civil e do consumidor. Hipossuficiência técnica. 
Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Danos morais. Valor. Revisão 
pelo STJ. Possibilidade, desde que irrisório ou exorbitante. 1. Ação 
indenizatória fundada na alegação de que, após submeter-se a tratamento 
bucal na clínica ré, o autor ficou sem os dois dentes superiores frontais e 
impossibilitado de utilizar prótese dentária. Evidencia-se a 
hipossuficiência técnica do autor frente à ré, na medida em que a relação 
de consumo deriva da prestação de serviços em odontologia, o 
desconhecimento do paciente acerca das minúcias dos procedimentos a 
serem realizados. A clínica, por sua vez, detém amplo domínio das 
técnicas ligadas à confecção de próteses, tanto que se dispôs a prestar 
serviços nessa área.127 

Direito Processual Civil. Recurso especial. Ação de indenização por 
danos morais e materiais. Ocorrência de saques indevidos de numerário 
depositado em conta poupança. Inversão do ônus da prova. Art. 6º, VIII, 
do CDC. Possibilidade. Hipossuficiência técnica reconhecida. - O art. 6º, 
VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa 
do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida 
quando a alegação por ele apresentada seja verossímil, ou quando 
constatada a sua hipossuficiência. - Na hipótese, reconhecida a 
hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a 
realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se 
imperiosa a inversão do ônus probatório. - Diante da necessidade de 
permitir ao recorrido a produção de eventuais provas capazes de ilidir a 
pretensão indenizatória do consumidor, deverão ser remetidos os autos à 
instância inicial, a fim de que oportunamente seja prolatada uma nova 
sentença. Recurso especial provido para determinar a inversão do ônus da 
prova na espécie.128 

 

A hipossuficiência deve acarretar em efetiva dificuldade de provar o fato alegado 

ou, até mesmo, em tamanha dificuldade que se não dinamizado o ônus ocasionará um 

julgamento injusto e equivocado.  

                                                 
127STJ, 3 Turma, Resp. n. 1178105/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, DJ 25.4.2011 
128STJ, 3 Turma, REsp 915599⁄SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05.09.2008) 
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Existente a hipossuficiência técnica, ainda que não estejamos diante de uma relação 

de consumo onde a inversão é possível e prevista em lei, aplica-se a teoria das cargas 

dinâmicas, fundamentada na alteração do ônus porque uma das partes detém melhores 

condições do que a outra que pela regra estática deveria provar. 

Hipossuficiência econômica. No que diz respeito à hipossuficiência econômica,129 

é importante salientar que a Constituição Federal prevê o direito do cidadão à assistência 

jurídica: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (CF, art. 5, inciso LXXIV). No mesmo sentido, a Lei 1.060, de 5 

de fevereiro de 1950 prevê a concessão de assistência judiciária gratuita aos 

necessitados.130 

Além disso, não há que se falar em violação ao acesso à justiça, já que a parte 

hipossuficiente poderá ser assistida pelo órgão da Defensoria Pública. Ou seja, não faz 

sentido determinar que o ônus da prova seja diverso pela carência de recursos financeiros 

da parte se o Estado garante o direito ao processo. 

Entretanto, a hipossuficiência econômica não se limita à possibilidade de a parte se 

assistida por um advogado e ter isenção no recolhimento das custas processuais. Esta 

hipossuficiência deve ser encarada de maneira ampla, abarcando as desigualdades 

econômicas e todo o custo do processo, como por exemplo, o custo para a produção das 

provas pertinentes ao caso.  

                                                 
129“A desigualdade econômica não é, de modo nenhum, desigualdade de fato, e sim a resultante, em parte, de 

desigualdades artificiais, ou desigualdades de fato mais desigualdades econômicas mantidas por leis. O 
direito que em parte as fez, pode amparar e extinguir as desigualdades econômicas que produziu. 
Exatamente aí é que se passa a grande transformação da época industrial, com a tendência a maior 
igualdade econômica, que há de começar, como já começou em alguns países, pela atenuação mais ou 
menos extensa das desigualdades” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à 
Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1970. t. 4, 
p. 689). 

130Art. 2º. “Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que 
necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. Parágrafo único. Considera-se 
necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.  

Além disso, é importante mencionar que a isenção do pagamento de custas e despesas processuais há quem 
defenda que tal isenção também abrangerá a remuneração relacionada com a produção de provas, como por 
exemplo os honorários do perito. Fredie Didier defende que o perito nomeado possui munus público e 
“deverá aguardar pelo fim do processo para que possa receber seus honorários, que serão pagos pelo não 
beneficiário, se vencido, ou pelo Estado, se vencido foi o beneficiário” (ASSIS, Araken de. Beneficio da 
gratuidade. In: Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul nº 73,  julho de 1998, Porto Alegre: 
AJURIS, p. 168). No mesmo sentido: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O direito à assistência jurídica: 
evolução no ordenamento brasileiro de nosso tempo. Revista de Processo, São Paulo, ano 17, n. 67, p. 128, 
jul./set., 1992. 
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Há quem defenda que por meio da dinamização também seja possível impor à outra 

parte o custo da prova. Não que referida imposição represente a teoria dinamização do 

ônus da prova. Não representa. No entanto, a distribuição dos custos do processo também é 

permitida pelo magistrado junto com a dinamização dos encargos probatórios, mediante 

decisão fundamentada.131 Além disso, é imprescindível que os custos a serem impostos 

para a outra parte estejam relacionados com a prova dos fatos sobre o quais foi aplicada. 

Não há que se falar em presunção da imposição dos custos do processo junto com a 

dinamização do ônus da prova. O entendimento de parte da doutrina sobre a inversão do 

ônus financeiro em casos de inversão do ônus da prova também é positivo: 

invertido o ônus da prova, pode acontecer que a prova, que era do 
interesse do autor, passe a ser do interesse do demandado; e, sendo assim, 
o demandado, a quem interessa provar, adiantará espontaneamente as 
despesas. Desse modo, a inversão do ônus da prova poderá repercutir na 
assunção da responsabilidade por seu custeio.132 

 

Entretanto, este não é o entendimento majoritário da jurisprudência brasileira, que 

defende que não pode a parte ser obrigada a arcar com os custos de uma prova pleiteada 

pela outra parte.133 Para o Superior Tribunal se a produção da prova for frustrada pela 

ausência de custeio pela parte, não restará outra alternativa para o juiz senão utilizar o ônus 

da prova como regra de julgamento.134 

                                                 
131LUCON, Paulo Henrique dos Santos; COSTA, Guilherme Recena. Formalismo processual e dinamização 

do ônus da prova. In: MITIDIERO, Daniel; AMARAL, Guilherme Rizzo (Orgs.). Processo civil: estudos 
em homenagem ao Prof. Doutor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

132GRINOVER, Ada Pelegrini. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto. Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2011. p. 12.  

133“processual civil. Inversão do ônus da prova. Extensão. Honorários periciais. Pagamento. Perícia 
determinada de ofício. Autor beneficiário da justiça gratuita. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a 
questão de inversão do ônus da prova acarreta a transferência ao réu do dever de antecipar as despesas que 
o autor não pôde suportar. 2. A inversão do ônus da prova, nos termos de precedentes desta Corte, não 
implica impor à parte contrária a responsabilidade de arcar com os custos da perícia solicitada pelo 
consumidor, mas meramente estabelecer que, do ponto de vista processual, o consumidor não tem o ônus 
de produzir essa prova. 3. No entanto, o posicionamento assente nesta Corte é no sentido de que a parte ré, 
neste caso, a concessionária, não está obrigada a antecipar os honorários do perito, mas se não o fizer, 
presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor (REsp 466.604/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler e 
REsp 433.208/RJ, Min. José Delgado)” (STJ, AgRg no REsp 1042919/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJ 
31.3.2009). No mesmo sentido: STJ, Resp 816.524/MH, rel. min. Cesar Asfor Rocha, J. 8.11.2006; Resp 
845.601/SP, Rel. Min. Helio Quaglia Barbosa, J. 2.4.2007; Resp 402.399/RJ, rel. Min. Antonio de Pádua 
Ribeiro, J. 18.4.2005 

134BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz, 4ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009. P. 126.  



 63 

Cabe neste momento uma reflexão sobre a necessidade de o Estado trazer soluções 

que viabilizem a produção de provas pela parte que não tem condições financeiras de 

custeá-la. O custo de uma perícia não pode prejudicar o acesso à justiça.135 

Hipossuficiência sócio-cultural. A grande questão é que na maioria dos casos, a 

hipossuficiência econômica pode vir acompanhada da hipossuficiência social, cultural ou 

até mesmo técnica. A hipossuficiência de ordem cultural acentua as desigualdades sociais e 

processuais. Nestes casos, haverá necessidade de aplicação de institutos que coloquem a 

parte frágil do processo em condições de paridade, com o objetivo de impedir que estas 

inferioridades econômicas e culturais se espalhem para outras dimensões de modo a 

impedir o exercício de direitos da parte. Sobre esta questão, já asseverou Piero 

Calamandrei que disparidades culturais podem desequilibrar o resultado do processo.136 

Ou seja, a hipossuficiência econômica poderá ser um critério de aplicação da 

distribuição dinâmica se constatado pelo magistrado que esta característica da parte 

ocasione vulnerabilidade ou que seja constatada efetiva ausência de conhecimentos 

essenciais para a disputa judicial. 

Hipossuficiência jurídica. A hipossuficiência econômica não pode ser confundida 

com a hipossuficiência jurídica, pouco discutida, mas de fato existente. É cediço que 

existem profissionais com diferentes qualificações e formações e podem ocorrer situações 

em que uma das partes, pela sua condição socioeconômica, venha a ser representada por 

advogado com qualificação inferior ao advogado da parte contrária. Tal fato pode acarretar 

em prejuízos da parte com baixo aproveitamento dos subsídios fornecidos para o litígio 

instaurado. 

Além disso, diante do excessivo número de procura pelo órgão da Defensoria 

Pública para o patrocínio de interesses de pessoas com menor capacidade financeira, 

acrescido ao reduzido número de defensores para suportar tamanha procura, podemos ter 

um segundo problema na representação destas pessoas com menor condição financeira. 

Nesta segunda hipótese não se questiona a capacidade intelectual do Defensor Público, 

mas não pode o magistrado ignorar a realidade: um único defensor público é responsável 

                                                 
135GUEDES, Jefferson Carús. Igualdade e desigualdade no processo civil: o processo civil como técnica 

compensatória de desigualdades sociais. Tese de doutorado defendida na Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. São Paulo 2008. p. 277. 

136CALAMANDREI, Piero. Instituciones de derecho procesal civil. Buenos Aires: Depalma, 1943. v. 1, §62, 
p. 342-343. 
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por inúmeros processos, de modo que o tempo a ser dedicado para aquele caso em concreto 

específico pode não ser o mesmo que um advogado particular contratado pelo seu cliente. 

Nestes casos em que o juiz verificar a ocorrência da hipossuficiência jurídica na 

relação processual, há que se admitir uma flexibilização no ônus da prova, mediante a 

sensibilidade do magistrado, facilitando a defesa dos interesses do hipossuficiente jurídico 

e consequentemente econômico.  

Este é um tema delicado e pouco discutido pela doutrina e jurisprudência. Ainda 

assim, não tratando especificamente da hipossuficiência, cabe a menção à doutrina de José 

Afonso da Silva ao tratar das desigualdades no processo: 

Está bem claro hoje que tratar como igual a sujeitos que econômica e 
socialmente estão em desvantagem, não é outra coisa senão uma ulterior 
forma de desigualdade e de injustiça. Os pobres têm acesso muito 
precário à justiça. Carecem de recursos para contratar bons advogados. O 
patrocínio gratuito se revelou de alarmante deficiência.137 

 

Em resumo: a dificuldade na produção da prova pela parte pode estar relacionada 

com razões de ordem social, econômica, técnica, cultural ou hierárquica, sendo que a 

doutrina argentina não faz diferença quanto ao grau de dificuldade para a sua aplicação, 

bastando ser demonstrada a sua existência e a possibilidade da parte adversa, ou seja, a 

dificuldade ou impossibilidade de um lado e a maior facilidade do outro, uma vez que não 

basta dinamizar o ônus se, para ambas as partes a prova é difícil ou impossível de ser 

produzida.138 Deve a parte incumbida de produzir a prova dinamicamente ter reais 

condições de fazê-lo: 

                                                 
137SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, cit., p. 219. Na mesma linha de 

raciocínio é a lição de Barbosa Moreira: “é inquestionável que o uso hábil e diligente de tais poderes, na 
medida em que logre iluminar aspectos da situação fática, até então deixados na sombra por deficiência da 
atuação deste ou daquele litigante, contribui, do ponto de vista prático, para suprir inferioridades ligadas à 
carência de recursos e de informações ou a dificuldades de obter o patrocínio de advogados mais capazes e 
experientes” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A função social do processo civil moderno e o papel do 
juiz e das partes na direção e na instrução do processo. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 37, p. 140-150, 
Revista de Processo, São Paulo, ano 10, n. 37, p. 140, 1985. 

138Nesse sentido, vale conferir artigo publicado por Sérgio José Barberio que trata do critério de aplicação: 
“que implica estar em mejores condiciones de produzir la prueba? Pues que el sujeto a quien se atribuye la 
carga probatória reviste uma posición privilegiada o destacada com relación al material probatória y de cara 
a sdua contraparte. ES decir que, em virtud Del rol que desempeño em el hecho generador de la 
controvérsia, por estar em posesión de la cosa o instrumento probatória o por ser el único de ‘dispone’ de la 
prueba, etcétera, se encuentra em mejor posición para revelar la verdad y su deber de colaboracion se 
acentua al punto de atribuirle uma carga probatória que, em principio, segun lãs reglas que mencionamos 
más arriba, no tenía” (BARBERIO, Sérgio José. Cargas probatorias dinámicas? Qué debe provar el que no 
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A referência à maior facilidade na produção da prova do fato 
controvertido não se confunde, em absoluto, com a maior comodidade de 
um dos litigantes para o cumprimento do encargo em relação ao outro, o 
operador deve estar diante de casos em que o alcance do elemento 
probatório esteja efetivamente comprometido ou inviabilizado caso forem 
observadas apenas as normas de distribuição do ônus da prova.139 

 

Enfim, a hipossuficiência deve ser observada pelo magistrado no momento da 

aplicação da teoria das cargas dinâmicas. Só há que se falar em processo justo quando as 

partes estiverem em igualdade técnica e econômica, sócio cultural, ainda que para tanto 

seja necessária a flexibilização no intuito de possibilitar a ampla defesa dos interesses da 

parte. 

 

10.1.3. Busca pela efetividade e justiça no processo 

Ônus àquele que tiver “melhores condições” de provar 

 

O fundamento para aplicação da teoria das cargas dinâmicas da também está 

intimamente relacionado com a tendência de se romper com a visão individualista do 

processo civil, dando espaço a interpretações do processo não mais meramente como meio 

de solução de um conflito, mas também como instrumento de realização da justiça, de 

obtenção pela parte prejudicada da satisfação da tutela pretendida.140 

Atualmente, todos que participam da relação processual têm interesse no resultado 

do processo, sejam as partes para defender os seus interesses, seja o magistrado para 

proteger e garantir o interesse geral. Assim sendo, não há como compatibilizar o 

desenvolvimento da atividade probatória de maneira tão rígida que não seja apta a 

esclarecer os fatos necessários ao livre convencimento do magistrado. 

A proposta da dinamização vem ao encontro da instrumentalidade do processo, ao 

passo que valoriza a busca por uma solução justa, evitando um julgamento fundamentado 

                                                                                                                                                    
puede provar? In: PEYRANO, Jorge W. (Dir.); WHITE, Inês Lépori (Coord.). Cargas probatórias 
dinâmicas, cit., p. 101).  

139CREMASCO, Suzana Santi. A distribuição dinâmica do ônus da prova, cit., p. 87. 
140“Se é certo que o objetivo fundamental da jurisdição é a justa composição da lide, ou a atuação da vontade 

concreta do direito, não é menos coreto que qualquer um desses escopos se atinja por meio da descoberta 
da verdade sobre os fatos versados na demanda” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio 
Cruz. Prova, 2. ed. 2009, p. 28). 
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no ônus objetivo da prova. E o processo será justo quando conceder a tutela jurisdicional 

amparada pelo direito material.141 A nova tendência do processo civil é que ele seja 

encarado como um efetivo mecanismo produtor da ordem justa, rompendo com todos os 

preconceitos do formalismo exacerbado. 

Imaginemos aqueles casos em que a parte que, de acordo com a distribuição 

estática, é incumbida do ônus da prova, mas não o faz por completa impossibilidade. De 

acordo com a regra clássica, esta parte que deixou de produzir a prova que lhe incumbia, 

poderá ser vítima de um resultado desfavorável sem que o julgador tenha conhecimento da 

verdade real ou da existência ou não do direito por ela pretendido. Ou seja, aplicar-se-ia o 

ônus da prova, como regra de julgamento, sob o fundamento de não ter provado o direito 

pretendido e com base em uma verdade formal.142  

Nesta situação relatada, encontramos a já discutida característica da 

hipossuficiência: a dificuldade ou impossibilidade de uma das partes produzir as provas 

necessárias ou pertinentes somadas à possibilidade ou maior facilidade de a outra parte 

produzi-la. 

Mas se o fim do processo é justamente a busca pela solução justa, em que 

proporção o ônus da prova estaria contribuindo na hipótese mencionada? Nenhuma. É 

justamente porque a prova é um dos meios de dar conhecimento ao julgador sobre a 

verdade dos fatos que a carga dinâmica deve ser distribuída de forma a auxiliá-lo na 

formação do seu livre convencimento, adequando-o às peculiaridades do caso em análise. 

No campo do direito do trabalho esta situação de flexibilização das regras do ônus 

probatório já é rotineira e prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 818 do 

referido diploma legal permite que o juiz atribua o ônus da prova à parte que tenha maior 

capacidade. 

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior, ao mencionar os poderes instrutórios do 

juiz, relata que no processo civil moderno estes foram reforçados “na condução da causa, 

                                                 
141BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influencia do direito material sobre o processo, 

cit., p. 14. 
142Sobre o tema, vale mencionar o entendimento da doutrina: “no campo do processo civil, embora hoje o 

juiz não mais se limite a assistir inerte à produção das provas, pois em princípio pode e deve assumir a 
iniciativa destas (CPC, arts. 130, 341 etc,), na maioria dos casos (direitos disponíveis) pode satisfazer-se 
com a verdade formal, limitando-se a acolher o que as partes levam ao processo e eventualmente rejeitando 
a demanda ou a defesa por falta de elementos probatórios” (DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, 
Ada Pelegrini; CINTRA, Antônio Carlos Araújo. Teoria geral do processo. 9. ed. São Paulo: Ed. 
Malheiros, 1993. p. 61). 



 67 

tanto na vigilância para que o seu desenvolvimento fosse procedimentalmente correto, 

como no comando da apuração da verdade real em torno dos fatos em relação aos quais se 

estabeleceu o litígio”.143 

 

10.1.4. Dever de colaboração 

 

No processo civil existem, basicamente, dois grandes sistemas conhecidos como 

inquisitorial e adversarial. Embora não seja uma regra geral, é certo que o sistema 

adversarial é facilmente identificado nos países que adotam a common law. Em 

contrapartida, os países da civil law se aproximavam mais do sistema inquisitorial, adotado 

pelo processo civil brasileiro. 

Para o que importa neste estudo, no sistema adversarial o juiz não é responsável 

pela existência de um adequado desenvolvimento das provas durante o julgamento, já que 

estas são propostas e produzidas exclusivamente pelas partes e advogados, em uma 

atividade chamada de Discovery. Assim é que o juiz imparcial no adversarial system deve 

ser entendido como um juiz que não interfere na busca de provas no processo. 

Já o sistema inquisitorial, em linhas gerais, propicia uma maior integração do 

magistrado com os sujeitos parciais da demanda, tanto no que diz respeito ao 

desenvolvimento do processo, como na busca pelas provas.144 

Em resumo: o sistema inquisitorial privilegia a posição do juiz na instrução, bem 

como amplia os poderes do julgador na busca por provas (e até mesmo na sua requisição 

de ofício); e o sistema adversarial privilegia a posição das partes na instrução, sendo que os 

encargos probatórios, dos quais elas devem se desincumbir, possuem peso maior do que no 

sistema inquisitorial, pois o juiz tem menos interferência na instrução. 

                                                 
143THEODORO JÚNIOR, Humberto. Prova. Princípio da verdade real. Poderes do Juiz. Ônus da prova e sua 

eventual inversão. Revista Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, n. 3, p. 11, 1999. Nesse mesmo 
sentido: “confere-se ao juiz o poder de influir diretamente sobre o resultado da decisão. Esse poder, 
contudo, é absolutamente natural, pois, antes de atuar sobre a decisão é fundamental para a devida 
formação do seu convencimento para o julgamento do mérito” (MARINONI, Luiz Guilherme. A questão 
do convencimento judicial. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 503, 22 nov. 2004. Disponível: em: 
<http://jus.com.br/artigos/5966/a-questao-do-convencimento-judicial>. Acesso em: 27 maio 2011). 

144CALAMANDREI, Piero. Linee fondamentali del processo civile inquisitório. In: STUDI di diritto 
processule in onore di Giuseppe Chiovenda. Padova: Cedam, 1927. n.11, p. 160.  
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No entanto, é importante esclarecer que ainda que o magistrado tenha maior 

participação no sistema inquisitorial, tal constatação não representa a ausência de dever de 

obrigação das partes, já que as partes também estão incumbidas de desenvolver o processo. 

Além disso, não se tem conhecimento hoje de ordenamento com sistema puramente 

inquisitorial, mas sim com a convivência transitória entre o inquisitorial e o dispositivo.145 

O princípio dispositivo, que também integra o processo civil brasileiro, representa 

não só a necessidade de iniciativa da parte autora em iniciar o litigio, como também em 

ambas as partes conduzirem o processo de acordo com as direções e determinações do 

magistrado. Portanto, o processo civil brasileiro convive com o sistema inquisitorial e 

dispositivo. 

Os deveres de colaboração das partes não se confundem com o ônus, mas se 

aplicam à fase probatória, já que as partes devem contribuir com o Judiciário na 

reconstituição dos fatos em discussão, seja mediante esclarecimentos, seja cumprindo as 

ordens judiciais que lhe forem impostas. A busca pela verdade por parte do magistrado 

dependerá da conduta das partes que devem colaborar para a produção de determinada 

prova e não criar óbices, de forma que o magistrado possa compreender os fatos 

verdadeiramente ocorridos. 

A ZPO alemã determina que as partes têm o dever de expor os fatos de maneira 

verdadeira e completa, e que os fatos não contestados devem ser admitidos. Igualmente, o 

Código de Processo Civil de Portugal afirma que as partes devem colaborar entre si (CPC 

de Portugal, art. 266, n. 1) e, em sua jurisprudência, não é difícil localizar o entendimento 

de que a recusa na colaboração da produção da prova será objeto de ponderação quando da 

prolatação da sentença: “se da recusa da parte a colaborar resultar a impossibilidade, 

inverte-se o ónus da prova, se não implicar essa impossibilidade, o tribunal apreciará 

livremente o valor probatório da recusa”.146 

                                                 
145DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, 6. ed., 2009, cit., v. 1, n. 88, p. 

238 e ss. No mesmo sentido: “num sistema que admitisse a pesquisa de ofício da veracidade dos fatos, não 
teria significação a repartição do ônus da prova” (BUZAID, Alfredo. Do ônus da prova. Revista de Direito 
Processual, São Paulo, v. 4/5, n. 1, p. 47). 

146Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Processo n. 01A4054, número convencional JSTJ0001732, 
Relator Ferreira Ramos, Data do acórdão 20.2.2001. Confira-se trecho de outro acórdão proferido pelo 
Tribunal da Relação de Lisboa que trata do dever de colaboração das partes na produção das provas: “Só se 
a recusa de cooperação tiver tornado impossível a prova à outra parte, sobre quem recaía o ónus probatório 
de certo facto, por não ser possível consegui-la com outros meios de prova, já por a lei o impedir (por 
exemplo, nos casos do art. 313º, nº 1 CCivil e do art. 364º CCivil). Se outra prova dos factos em causa não 
existir ou, existindo, for insuficiente, a recusa pode dar lugar à inversão do ónus da prova, que ficará a 
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Nesta mesma linha de raciocínio, pode ser mencionada a lei italiana, 

especificamente o artigo 88, que dispõe que os advogados e as partes devem se comportar 

em juízo com lealdade e probidade.147 

Em consonância com o direito fundamental à tutela jurisdicional estampado na 

Constituição Federal Brasileira, o Código de Processo Civil também prevê em seu artigo 

14, quais sãos os deveres das partes e seus procuradores, incluído o de proceder com 

lealdade e boa-fé, bem como: “não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou 

desnecessários à declaração ou defesa do direito” e “cumprir com exatidão os provimentos 

mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza 

antecipatória ou final”.148 

A conclusão que se tira destas disposições é que as partes têm deveres instrutórios 

específicos e que não existe o direito de mentir, ao menos nos ordenamentos ora 

mencionados. 

É certo que não se pode confundir o ônus da prova com o dever de colaboração, já 

que, como o próprio nome do instituto sugere, o ônus não é uma obrigação. Entretanto, o 

que se objetiva é que, traçado o ônus da prova as partes, tenham ciência do dever de 

auxiliarem o magistrado com o material probatório necessário e adequado ao deslinde do 

processo. Trata-se de um dever de mutuo auxilio entre as partes e o magistrado com o 

objetivo de superar eventuais dificuldades no exercício probatório. 

O dever de colaboração é mais uma das características para a aplicação da 

distribuição dinâmica do ônus da prova: “enquanto a dinamização do ônus prestigia os 

                                                                                                                                                    
cargo da parte não cooperante. Porém o sentido desta exigência deve corresponder a um imperativo de 
singularidade (ou exclusividade), ou seja, tem de estar em causa uma elemento probatório prova que por si 
só determine a procedência da acção” (TRI. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa. Apelação n. 
4258/07.6TVLSB.L1-6, Relatora Fátima Galante, Data do acórdão: 3.12.2009. Disponível em: 
<http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/491b56152113566a802576d50062269e
?OpenDocument>. Acesso em: nov. 2013. Por fim, a doutrina portuguesa: SOUSA, Miguel Teixeira de. 
Aspectos do novo processo civil português. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 338, p. 151, 1997. 

147SCARSELLI, Giuliano. La condanna com riserva. Milano: Giuffre, 1989. p.439. 
148CPC, Art. 14 “São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: I. 

expor os fatos em juízo conforme a verdade; II. proceder com lealdade e boa-fé; III. não formular 
pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento; IV. não produzir provas, nem 
praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito; V. cumprir com exatidão os 
provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza 
antecipatória ou final”. 
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deveres de cooperação, estes servem de fundamento, justamente, para a utilização da 

técnica da dinamização”.149  

A dinamização das cargas probatórias, quando necessária no caso em concreto, 

pode servir como estímulo de cooperação das partes na colheita da prova. Assim é que se 

torna maior ou menor a colaboração das partes de acordo com a estrutura da atividade 

probatória 150 Sobre este tema vale transcrever trecho da obra de Ada Pellegrini Grinover: 

As garantias constitucionais do devido processo legal convertem-se, de 
garantias exclusivas das partes, em garantias da jurisdição e transformam 
o procedimento em um processo jurisdicional de estrutura cooperatória 
em que a garantia da imparcialidade da jurisdição brota da colaboração 
entre as partes e o juiz.151 

Imaginemos um típico caso no qual a produção de determinada prova é muito mais 

cômoda para aquela parte que não teria o ônus de trazê-la aos autos. Se aplicada a regra 

estática de distribuição do ônus, provavelmente estaríamos diante da necessidade do 

magistrado em se socorrer do ônus objetivo da prova, utilizando-o como regra de 

julgamento. Se, no entanto, o julgador dinamizar esta carga probatória fundamentado no 

dever de cooperação para que a prova seja produzida, o processo estará certamente mais 

próximo de um resultado justo. 

Nesse sentido, sendo o processo o instrumento que tutela direitos fundamentais, 

também é responsabilidade das partes que esta tutela seja alcançada. Assim é que este 

dever de colaboração também deverá ser levado em conta no julgamento da demanda. 

 

 

 

                                                 
149CARPES, Artur. Ônus dinâmico da prova, cit., p. 65. 
150Da combinação dessas duas faces do Estado Constitucional e de suas manifestações no tecido processual 

surge o modelo cooperativo de processo, calcado na participação e no diálogo que devem pautar os  
vínculos entre as partes e o juiz. Esse modelo de processo pressupõe, além de determinadas condições 
sociais, também certas opções lógicas e éticas para sua cabal conformação. MITIDIERO, Daniel. 
Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
2009. p. 77 

151GRINOVER, Ada Pellegrini. Defesa, contraditório, igualdade e par condicio na otica do processo de 
estrutura cooperatória. In: ______. Novas tendências do direito processual. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1990. p. 3. No mesmo sentido, vale transcrever trecho da obra de Puoli que tratava do dever 
de colaboração das partes e do juiz: “os sistemas processuais modernos vêm se caracterizando pela busca 
da cooperação das partes para com a atividade Judiciária, não apenas como forma de legitimar os 
resultados, mas também para melhoria qualitativa e quantitativa dos dados a serem levados em conta no 
momento do julgamento”. PUOLI, José Carlos Baptista. Os poderes do juiz e as reformas do processo civil, 
cit., p. 46-48 
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10.1.5. Excepcionalidade da teoria 

 

A característica mais importante da distribuição dinâmica certamente é a sua 

excepcionalidade, já defendida por Peyrano. O seu uso deve ser excepcional, funcionando 

como uma “válvula de escape”.152 Isso porque a teoria utilizada como regra geral causaria 

inúmeras desigualdades entre as partes. Além disso, a essência em si da teoria for criada 

como excepcionalidade para aqueles casos em que a regra geral não se aplica. Caso 

contrário, o próprio instituto do ônus da prova e o raciocínio lógico de provar de acordo 

com a natureza dos fatos perderiam o sentido no processo civil. 

Nesse sentido, basta imaginar que uma parte em aparente posição desvantajosa 

pretenda se beneficiar do desencargo probatório. Não basta sustentar que a parte contrária teria 

melhores condições, mas também provar a dificuldade ou impossibilidade de produzi-la. 

Não se pode deixar de lado que um dos objetivos do ônus da prova é trazer indicativos 

para o julgador, seja na condução do processo, seja para se livrar do estado de dúvida. A 

distribuição dinâmica como regra geral tornaria o processo desordenado e concederia poderes 

ao magistrado que poderiam não ser utilizados da maneira adequada. 

Por esse motivo, Sérgio José Barberio enfatiza que a aplicação da distribuição 

dinâmica dependerá do conjunto de atitudes positivas e negativas sobre as condições das 

partes sobre determinada prova.153 

É justamente neste ponto que Peyrano se diferencia do entendimento de Bentham. 

Enquanto Bentham defende a distribuição de acordo com a parte que tiver melhores 

condições como regra geral, Peyrano defende a referida distribuição como regra 

excepcional. 

Não se desconsideram as regras imutáveis do ônus da prova, mas se abre uma 

possibilidade de apreciação e distribuição diversa, de acordo com a análise do caso em 

questão e suas particularidades. 

                                                 
152PEYRANO, Jorge W. La regla de la carga de la prueba enfocada como norma de clausura del sistema. 

Revista de Processo, São Paulo, ano 35, n. 185, p. 352, jul. 2010. 
153BARBERIO, Sérgio José. Cargas probatorias dinámicas? Qué debe provar el que no puede provar? In: 

PEYRANO, Jorge W. (Dir.); WHITE, Inês Lépori (Coord.). Cargas probatórias dinámicas, cit., p. 105). 
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Não obstante tais considerações, há quem hoje permaneça defendendo a teoria da 

distribuição dinâmica, como regra geral do ônus da prova, como única forma de se atingir 

a verdadeira paridade das partes no embate processual.154 

 

11. Momento processual da distribuição dinâmica 

 

Outra questão que deve ser tratada é a definição do momento de o julgador 

incumbir o ônus a uma das partes. No direito argentino, país onde a teoria está amplamente 

difundida pela doutrina, a carga da prova é predominantemente tida como regra de 

julgamento, motivo pelo qual o julgador determina o encargo quando da prolação de 

sentença. 

Se analisarmos, por analogia, o entendimento da doutrina e jurisprudência sobre o 

momento da inversão do ônus da prova em casos de aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, constataremos que se trata de assunto polêmico. Para aqueles que defendem o 

ônus com regra de julgamento, o momento de inversão do ônus é na prolação da sentença: 

É orientação assente na doutrina que o ônus da prova constitui regra de 
julgamento e, como tal, se reveste de relevância apenas no momento da 
sentença, quando não houver prova do fato ou for ela insuficiente.155 

 

Para aqueles que interpretam o ônus não só como orientação ao magistrado, mas 

também como uma regra de conduta para as partes, o momento da inversão é quando o juiz 

profere o despacho saneador. 

O momento processual mais adequado para a decisão sobre a inversão do 
ônus da prova é o situado entre o pedido inicial e o saneador.156  

As normas de repartição do ônus probatório consubstanciam, também, 
regras de comportamento dirigidas aos litigantes. Se lhe foi transferido 
um ônus – que para ele não existiria antes da adoção da medida – 

                                                 
154HIGINO NETO, Vicente. Ônus da prova: teorias da redução do módulo da prova e das provas dinâmicas e 

compartilhadas, cit., p. 116-117. 
155LOPES, João Batista. A prova no direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 

2002. p. 51. 
156NUNES, Luiz Antonio Rizzato. O Código de Defesa do Consumidor e sua interpretação jurisprudencial. 

2. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 
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obviamente deve o órgão jurisdicional assegurar a efetiva oportunidade 
de dele se desincumbir.157 

Processo Civil. Recurso Especial. Consumidor. Inversão Do Ônus Da 
Prova. Momento Oportuno. Instância De Origem Que Concretizou A 
Inversão, No Momento Da Sentença. Pretendida Reforma. Acolhimento. 
Recurso Especial Conhecido Em Parte E, Nessa Extensão, Provido. A 
inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código 
de Defesa do Consumidor, como exceção à regra do artigo 333 do Código 
de Processo Civil, sempre deve vir acompanhada de decisão devidamente 
fundamentada, e o momento apropriado para tal reconhecimento se dá 
antes do término da instrução processual, inadmitida a aplicação da regra 
só quando da sentença proferida. O recurso deve ser parcialmente 
acolhido, anulando-se o processo desde o julgado de primeiro grau, a fim 
de que retornem os autos à origem, para retomada da fase probatória, com 
o magistrado, se reconhecer que é o caso de inversão do ônus, avalie a 
necessidade de novas provas e, se for o caso, defira as provas requeridas 
pelas partes.158 

O entendimento de dinamização do ônus somente no momento do julgamento não 

se mostra o mais adequado, ao passo que desconsideraria o caráter subjetivo do ônus da 

prova e a própria ideia de cooperação entre as partes que a doutrina classifica como 

fundamental para a distribuição dinâmica.  

Além disso, vale lembrar que a inversão do ônus da prova ocorre ope legis, quando 

existentes os requisitos previstos em lei e reconhecidos pelo juiz. Já no caso de distribuição 

dinâmica não há que se falar em produção ope legis, por se tratar de teoria de aplicação 

excepcional e quando constatado pelo juiz a ineficácia das regras estáticas para a justa 

solução do processo. 

                                                 
157MOREIRA, Carlos Roberto Barbosa. Notas sobre a inversão do ônus da prova em benefício do 

consumidor. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 22, p. 135-149, abr./jun. 1997. No mesmo 
sentido é o entendimento de Marinoni ao relatar que “se a parte tem o direito de adequadamente participar 
do processo, ela evidentemente não pode ter uma sentença que lhe é contrária formada em virtude da sua 
inércia, quando originariamente, de acordo com a regra comum do onus da prova, a prova não seria da sua 
incumbência”. (MARINONI, Luiz Guilherme. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2001. p. 197). No mesmo sentido: SICA, Heitor Vitor Mendonça. Questões novas e 
velhas sobre a inversão do ônus da prova. Revista de processo. Ano 32, n. 146, p 49-68. São Paulo, abr-
2007.  

158STJ, 4 Turma, Resp 881651/BA, rel. Min. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, J.10.4.2007. no mesmo 
sentido: “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 ônus 
atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo 
como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (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 artigo 262, parágrafo 1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A 
inversão 'ope judicis' do ônus probatório 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 3ª e a 4ª Turma desta Corte. 
Recurso especial desprovido”. (STJ. 2 Seção. REsp 802832/MG, rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino. 
DJe 21.9.2011). 
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Nesse sentido, no item anterior foi demonstrada a excepcionalidade da teoria diante 

da existência de uma regra geral que atribui o ônus da prova a cada uma das partes, 

geralmente de acordo com a natureza dos fatos discutidos e alegados pelas partes. Ou seja, 

em um processo cada parte sabe, desde o início, sobre quais fatos se devem produzir 

provas. 

Se afirmarmos que existe uma possibilidade de que esta regra geral não seja 

observada pelo magistrado em casos excepcionais, quando comprovado que uma das partes 

tenha melhores condições de provar e, em contrapartida, a outra parte tenha menos 

condições (ou condição alguma), a única conclusão a que se chega é que as partes devem 

ser previamente notificadas sobre a qual delas recairá o ônus da prova, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Isso porque as partes não podem ser surpreendidas com uma sentença injusta que 

relate a insuficiência de provas, aptas a convencer o juiz, se não foram cientificadas que 

deveriam tê-las produzido.159 

Evidentemente que, em qualquer situação e seja qual for a distribuição do ônus, 

ambas as partes e o próprio julgador devem colaborar com uma solução justa para o 

processo. No entanto, não há que se falar que ambas as partes produzirão provas sem que 

tomem conhecimento do ônus probatório ou que, ao menos, sejam advertidas sobre a 

possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica no momento da decisão saneadora do 

processo. Ou seja, não se nega a possibilidade de o juiz aplicar a teoria na prolação da 

sentença, desde que as partes tenham sido previamente advertidas. 

 

12. Limites da aplicação da teoria da distribuição dinâmica 

 

Até este momento do presente estudo, foram apresentadas de forma positiva as 

características da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Ocorre que não podem 

deixar de ser tratados os limites para a aplicação da teoria, de modo que não ocasionem 

resultados negativos e injustos. 

                                                 
159“Estando incontroversos nos autos os fatos alegados e tendo os réus apresentado defesa indireta, os autores 

não podem ser surpreendidos com a imposição, pelo Tribunal de origem, de um ônus que antes não lhes 
cabia. Assim concluindo, o acórdão incorreu em violação ao art. 333, II, do CPC”. (STJ, 4ª Turma, Resp n. 
1261311/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 14.2.2012). 
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A possibilidade de dinamização do ônus da prova encontra limites claros. Como já 

relatado, trata-se de teoria a ser utilizada excepcionalmente, naqueles casos em que a parte 

onerada na produção da prova tenha imensa dificuldade ou completa impossibilidade de 

produzi-la. Esta seria a denominada probatio diabólica. Seria a determinação da produção 

de uma prova pela parte que não tem condições de produzi-la, já que tal conduta 

ocasionaria a violação ao acesso à justiça. 

Entretanto, não pode a aplicação da teoria ocasionar a produção de prova 

impossível para a outra parte também, o que ocasionaria uma probatio diabólica reversa. 

Este é o limite da aplicação da teoria, sob pena de violação ao princípio da igualdade de 

partes e, consequentemente, do favorecimento indevido de uma das partes. 

Artur Carpes trata do tema:  

O fenômeno da probatio diabólica reversa ocorre justamente da 
equivocada utilização da técnica da dinamização, quando a transferência 
do encargo da prova acarreta a mesa dificuldade para a parte contrária na 
sua respectiva produção. A dinamização não é autorizada, evidentemente, 
quando venha a acarretar violação ao direito fundamental de defesa, 
opondo dificuldades ou até mesmo a impossibilidade de o réu cumprir 
seu ônus probatório para negar a tutela do direito do autor.160 

 

Nelson Nery também trata da gravidade de se impor o ônus da prova à parte que 

não teria este ônus e não tem condições de produzi-la: 

é extremamente grave atribuir-se à parte o ônus de provar determinado fato, 
pois a  consequência de não provar-se, quando se tem o ônus de fazê-lo, é a 
desvantagem de ter-se contra si o fato como provado. Isso equivale dizer, em 
certa medida, que a não desincumbência do ônus da prova faz com que a 
demanda possa vir a ser julgada em desfavor daquele que tinha o ônus e não 
provou. Não é, portanto, mera circunstância de efetividade do processo, 
como pode parecer a alguns, mas de imposição de desvantagem à parte que, 
legalmente, não tinha sobre si o ônus da prova.161 

 

Diante destas constatações, a conclusão a que se chega é que um dos principais 

fundamentos para a aplicação da teoria também é o seu limite: a preservação da igualdade 

entre as partes. Isso significa que a utilização das cargas compartilhadas pressupõe a 

existência de uma situação de desigualdade. Também pressupõe a possibilidade de a parte 

                                                 
160CARPES, Artur. Ônus dinâmico da prova, cit., p. 94.7 
161NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e 

legislação extravagante. 13. ed., cit., p. 730. 



 76 

que não teria o ônus da produção da prova, produzi-la.162 Não basta o autor não ter 

condições de produzir determinada prova. É necessário que o réu tenha condições de 

produzir esta mesma prova. 

Por essa razão, é possível afirmar que a alteração das regras fixas do ônus da prova 

também deve ser sempre pautada pela razoabilidade de tal medida. A dinamização do ônus 

da prova não pode acarretar em uma penalização para a parte contrária.163 

A teoria da distribuição dinâmica, se não utilizada em caráter excepcional, é 

perigosíssima e pode confrontar com a segurança jurídica.164 Justamente por esse motivo é 

que as características delimitadas no capítulo anterior devem ser observadas pelo juiz à luz 

das peculiaridades do caso em julgamento. 

Outro limite claro e objetivo é que a prova a ser produzida pela parte que não teria 

o ônus de produzi-la seja necessária para o livre convencimento do julgador sobre 

determinado fato discutido no processo. Deve-se respeitar o objeto da demanda, tal como 

delimitado pelas partes e sem qualquer ampliação, sob pena de violação à necessária 

correlação entre a sentença e os pedidos. 

Não podem ser ignoradas neste estudo as críticas feitas à teoria por parte da 

doutrina. Há preocupação de que a previsão da distribuição dinâmica no ordenamento 

brasileiro traga benefícios injustos para uma das partes. Isso porque aquela parte a quem 

incumbiria o ônus da prova, com a dinamização do ônus, ficará em uma situação mais 

benéfica do que se a dificuldade na produção da prova não existisse. Nesse sentido, 

Eduardo Henrique de Oliveira Yoshikawa defende a necessidade que exista 

verossimilhança das alegações para que o juiz altere o encargo da prova.165 

Entretanto, a teoria já possui características que tendem a impedir a sua utilização 

em detrimento de alegações inverossímeis. A análise das peculiaridades do caso em 

discussão é providencia indispensável pelo magistrado. Soma-se a analise do processo e do 

fato que será objeto de prova, a excepcionalidade da teoria.  

                                                 
162“é preciso supor que aquele que vai assumi-lo terá a possibilidade de cumpri-lo” (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Formação da convicção e inversão do ônus da prova segundo as peculiaridades do caso 
concreto. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, n, 8, p. 22, set./out. 2005). 

163AZEVEDO, Antonio Danilo de Moura. A aplicabilidade da teoria dinâmica distribuição do ônus da prova 
no processo civil. Revista Jurídica Unijus, Uberabá, p. 21, 2008. 

164KNIJNIK, Danilo. As (perigosíssimas) doutrinas do ‘ônus dinâmico da prova’ e da ‘situação de senso 
comum’ como instrumentos para assegurar o acesso à justiça e superar a probatio diabólica. In: FUX, Luiz; 
NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coords.). Processo e Constituição: estudos em 
homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. p. 948. 

165
YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira. Considerações sobre a teoria da distribuição do ônus da 

prova. Revista de processo. Vol. 205, p. 115. Mar-2012.  
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Não estamos diante do instituto do ônus da prova, aplicado rotineiramente nas 

relações de consumo. A distribuição dinâmica tem por objetivo solucionar aqueles casos 

em que a regra estática não se mostra adequada por gerar desequilíbrio e desigualdade 

entre as partes. 

A aplicação da teoria não pode ser utilizada como estímulo no ajuizamento de 

demandas de maneira irresponsável e objetivando enriquecimentos indevidos, sob pena de 

banalização da teoria, assim como o Judiciário que, cada vez mais, tem presenciado as 

tentativas das partes obterem vantagens indevidas com a famigerada indústria dos danos 

morais.166 

                                                 
166“De fato, o Judiciário tem recebido uma verdadeira pletora de ações buscando reparação por supostos 

danos morais, grande parte delas com pedidos absolutamente inconsistentes, onde os fatos narrados dão 
margem para uma admirável criatividade dialética. Os pedidos  de reparação por danos morais estão sendo 
deflagrados num espectro tão amplo quanto à imaginação humana. Busca-se ressarcimento para tudo, 
inclusive para casos flagrantemente descabidos, motivados por bizarrias de toda a ordem, verdadeiras 
extravagâncias jurídicas, indigitando ao instituto o inocultável estigma de indústria.” (TJ-SC, 4 Câmara 
Civil, Apelação no Apelação Cível n. 2012.048463-6, rel. des. Subst. Jorge Luis Costa Beber, J. 
11.7.2013). Em igual sentido: “o mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 
homem médio tem de suportar em razão do viver cotidiano, não servem para a concessão de indenizações, 
ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade aflore com facilidade” (SANTOS, Antonio 
Jeová. Dano moral indenizável. São Paulo: Lejus, 1997. p. 36). 
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VII. TEORIA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA NO DIREITO 

ESTRANGEIRO 

 

13. A aplicação da teoria distribuição dinâmica no direito argentino 

 

Apresentadas as considerações sobre a teoria da distribuição dinâmica, neste 

capítulo serão expostas considerações sobre o direito argentino, com o levantamento de 

aspectos gerais e relevantes sobre a estrutura judiciária do país. Em seguida, será tratado o 

tema do ônus da prova e da aplicação da teoria no país. 

Ressalta-se que o estudo aprofundado no direito processual argentino se fez 

necessário por se tratar do local onde a teoria é estudada com mais afinco pela doutrina e 

aplicada, em pontuais casos, pelos julgadores daquele país. 

Em realidade, embora a teoria tenha sido difundida naquele país em sede 

doutrinária o que se verifica é que são pontuais e específicos os processos em que a teoria 

foi aplicada pelos magistrados. Em consulta à jurisprudência da Corte Suprema de Justicia 

da Republica Argentina, não foram encontradas decisões recentes que mencionem a 

aplicabilidade das cargas dinâmicas.167 Até mesmo o seu maior precursor, Jorge W. 

Peyrano, em conferência realizada no Brasil, no Rio de Janeiro em 29 de agosto de 2012, 

relatou que a teoria foi aceita e aplicada pelos tribunais argentinos em pouquíssimos 

casos.168 

Argentina. Colonizada pelos espanhóis, as raízes do direito argentino também 

estão relacionadas com as fontes de direito romano germânico e canônico, de modo que as 

primeiras menções de direito são aquelas relacionadas ao “direito comum” da Península 

Ibérica, a partir da Lei das Siete Partidas de Afonso (1258) e vigente nos primeiros 

ordenamentos existentes no país: Ordenamiento de Montalvo (1480), Ordenanzas de 

                                                 
167REPÚBLICA ARGENTINA. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Disponível em: 

<http://www.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=iniciaConsulta>. Acesso em: nov. 
2013. 

168JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação 
extravagante. 13. ed., cit., p. 730. 
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Madrid (1499), Leyes del Toro (1505), Nueva Compilación (1567) e Novíssima 

Recompilación (1805).169 

Uma das maiores diferenças entre o Brasil e a Argentina é a autonomia da segunda 

dos entes federativos para legislar sobre matéria processual, ou seja, naquele país cada 

Província possui autonomia para regular as normas de processo civil que serão aplicadas 

nos processos de competência de seus fóruns e tribunais. 

Para o presente estudo, será analisado o Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación (CPCCN),170 sendo feitas breves menções às regras das províncias quando 

interessarem ao tema estudado. 

Assim como no direito brasileiro, o momento processual para as partes pleitearem 

as provas que pretendem produzir é quando da apresentação da petição inicial (pelo autor) 

e da contestação (pelo réu), seja postulando pela prova, seja juntando-a, quando se tratar de 

prova documental. 

Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, haverá julgamento, tal como no 

ordenamento brasileiro. Caso contrário será designada uma audiência preliminar, momento 

em que deverá ocorrer a fixação dos fatos sobre os quais deve recair a atividade probatória, 

inclusive com a determinação das provas a serem produzidas. 

Assim como no Brasil, vigora na Argentina o princípio do livre convencimento 

motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o juiz levará em consideração as 

regras da “sana crítica” (CPCCN, art. 386) e a conduta processual das partes (CPCCN, art. 

163, inc. 5).171  

                                                 
169PALACIO, Lino Enrique. Manual de derecho procesal civil. 10. ed. Buenos Aires: Ed. Lexis Nexis; 

Abeledo-Perrot, p. 31. O primeiro código processual foi o Código de Procedimiento Civil y Comercial 
vigente para a Capital de 1880 até 1968, que também contou com algumas alterações durante sua vigência, 
até sua completa revogação pelo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), vigente desde 
1º de fevereiro de 1968 até os dias de hoje. 

170Vigente desde 1º de fevereiro de 1968 até a presente data, com três importantes reformas pelas Leis n. 
22.434 de dezembro de 1994 (alterações no processo de execução hipotecária); n. 24.573, de outubro de 
1995 (previsão de mediação prévia obrigatória entre as partes em audiência compulsória, art. 360) 
e n. 25.488, de 2001 (extinção do procedimento sumário e alterações no procedimento ordinário). 
Importante destacar que embora cada Província possua o seu próprio Código processual, grande parte delas 
baseia-se no Código Nacional  

171Vale ainda destacar que o código prevê a inadmissibilidade de provas protelatórias ou desnecessárias (364, 
CPCCN), e que decisões sobre produção de provas são irrecorríveis, de modo que a parte eventualmente 
prejudicada poderá pleitear sua realização em segundo grau, quando da interposição de recurso sobre a 
decisão final (art. 379, CPCCN). 
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No que toca à prova, a Argentina possui caráter misto. Isso significa que, não 

obstante o caráter processual da prova, alguns regramentos também constam no direito 

substancial, tal como ocorre em direito dos contratos (ex. confissão, escritura pública, 

presunções legais, etc.). Especificamente sobre o ônus da prova, determina o art. 377, do 

CPCCN que: 

“incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un 
hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no 
tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el 
presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como 
fundamento de su pretensión”. 

 

Em complemento ao artigo supra, o art. 36 do CPCCN confere uma série de 

faculdades probatórias ao juiz, consideradas como “medidas para mejor prover”, com o 

objetivo de ampliar ou esclarecer os resultados obtidos pelas provas produzidas.172 

Ou seja, o sistema probatório argentino gira em torno da natureza dos fatos 

alegados pelas partes: “durante um largo lapso y aun luego da haber sido plenamente 

incorporado al lenguage el concepto de ‘carga probatoria’, se diseñaron las reglas de la 

carga de la prueba como algo estático.” 

Difundida a teoria da distribuição dinâmica, o que se verifica é a sua ampla 

aceitação por parte da doutrina e, em alguns casos, pela jurisprudência: “hasta tiempos no 

demasiado distantes, el tema no se prestaba a mayores sutilezas y no eran otras que las 

arriba reseñadas, em cuanto a lo fundamental. Pero, ya mas modernamente, La práxis – 

uma vez mas – alerto a La doctrina respecto de que dichas bases resultaban a veces 

insulficientes o bien inadcuadas”.173 

É evidente que por conta de não existir previsão legal sobre a dinamização do ônus, 

não há que se falar em unanimidade em sua aplicação pelos julgadores. Como já relatado, 

foi constatada a existência de algumas decisões favoráveis à distribuição dinâmica em 

pesquisa realizada nos acórdãos da Corte Suprema de Justiça. 

                                                 
172RAZNOVICH, Leonardo J.. Algunos apuntes sobre los principios generales del derecho probatorio y el 

proceso civil en el derecho argentino y el derecho comparado. Revista Iberoamericanade Derecho 
Procesal, v. 6, n. 9, p. 190, 2006. 

173WHITE, Inês Lépori. In: PEYRANO, Jorge W. (Dir.); WHITE, Inês Lépori (Coord.). Cargas probatórias 
dinâmicas, cit., p. 78. E prossegue o autor: “em lo que hace a la doctrina autoral, El balance parece 
francamente favorable a su incorporación plena a uestras prácticas, y ello no soló desde el hontanar 
procesal. Los civilistas, tanbién, se han pronunciado favorable y reiteradamente” (op. cit., p. 82). 
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O primeiro precedente de julgamento da distribuição dinâmica do ônus da prova na 

Argentina (mas sem menção específica sobre a teoria em questão) foi realizado pela Corte 

suprema de Justicia de La Nación, em 21 de julho de 1957. Trata-se do caso conhecido 

como Perón Ruan Domingo, que versou sobre matéria de enriquecimento ilícito de 

funcionários, no qual as circunstâncias fizeram que o funcionário público ficasse 

incumbido de provar a legitimidade do seu enriquecimento, desincumbindo o Estado a 

prová-lo.174 

O segundo caso registrado de aplicação da teoria data de 1978, em julgamento 

proferido pela Justiça Civil Rosarina. Este caso está relacionado com o pedido de 

indenização por alegada negligencia médica cirúrgica. O paciente ajuizou demanda em 

face de médico, alegando a ocorrência de danos decorrentes de cirurgia médica. No 

decorrer do processo, foi constato pelo julgador que embora o contexto fático estivesse 

relacionado com pedido de indenização (fato constitutivo do direito do autor), a realidade 

do caso não permitiria ao autor provar a existência do dano, por hipossuficiencia técnica 

em face do médico profissional. Assim, o encargo probatório foi incumbido ao médico, 

para comprovar que a intervenção cirúrgica não causou prejuízos ao paciente. 

Algumas são as decisões proferidas pelo Judiciário da Argentina idênticas ao caso 

supra. Em um dos casos de responsabilidade médica, julgado em 1997, Inês Lépori White 

analisa a decisão e apresenta coerente comentário relatando a impossibilidade de uma das 

partes fazer prova de seu direito por não possuir os documentos e conhecimento 

necessários, em posse da parte contrária: 

“no se trata, como y alo dije, de invertir La carga de La prueba, ni de 
eximir a La actora de probar lo que afirma y mucho menos de que La 
demandada tenga que probar su no responsabilidad o culpabilidad. Se 
trata Del supuesto em que uma sola de lãs partes, em El caso La 
demandada, ES no solamente La autora de importante prueba documental 
sino que tiene además La guarda de La misma. Cuando se Le pide su 
exhibición aparece adulterada, perdida parcialmente o maliciosamente 

                                                 
174Confira-se trecho da decisão proferida pelo Supremo Tribunal: “los códigos de fondo y lãs leyes de 

procedimentos reglamentan La carga de La prueba com especial consideracion de lãs circunstancais de 
hecho y de La índole de lãs relaciones jurídicas correspondientes, no ateniéndose por tanto, 
exclusivamente, a los aforismos tradicionales y a lãs controciones de La doctrina AL respeito que no tienen 
outro valor que Le de simples indicaciones generales. Em matéria de enriquecimento ilegítimo de los 
funcionários, lãs circunstancias mismas y La natureza de lãs cosas, que toda legislacion seria debe respetar 
em primer término, son lãs que exigen que sea El funcionário quien produzca La prueba de La legitimidad 
de su enriquecimiento y no El Estado de La ilegitimidad; ES aquél quien está em lãs mejores condiciones 
para suministrar esa prueba, em tanto que para este existiria, si no uma imposibilidad, uma grave dificuldad 
evidente” (La Ley, tomo 87, p. 110). 
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ocultada, a sabiendas de que La outra parte no podrá probar La que 
afirma de ninguna outra forma”.175 

 

Vale transcrever trecho da decisão comentada, uma vez que a teoria da distribuição 

dinâmica é utilizada em mais frequência em casos de responsabilidade médica: 

“No obstante, como em la mayoría de los casos se trata de situaciones 
extremas de muy difícil comprobación, cobra fundamental importancia el 
concepto de la ‘carga dinámica de la prueba’ o ‘prueba compartida’ que 
hace recaer em quien se halla em mejor situación de aportar los 
elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de hacerlo 
(médicos o entidad hospitalaria, por tener um conocimiento técnico y 
Haber intervenido em forma directa en el hecho dañoso). 

(...)  

Que, asimismo, la Alzaba debió haber ponderado concretamente la 
eventual responsabilidad que le cabía a la demandada em el orden de las 
cargas probatorias por las deficiencias alegadas respecto de la confección 
de La historia clínica y por la pérdida de los elementos mencionados, ya 
que la desaparición de esas pruebas – cuya custodia incumbia al 
nosocomio demandado – no podía redundar en detrimento de la paciente 
debido a la situación  de inferioridad em que ésta se encontraba al efecto 
y la obligación de colaborar em la actividad esclarecedora de los hechos 
que le incumbia al policlínico demandado. 

(...) 

En síntesis, se abandonan los preceptos rígidos para perseguir la 
resolución justa – según las circunstancias fácticas – de las delicadas y 
especiales cuestiones integrantes de la litis. Dicho de outra manera, 
ambas partes tienen la obligación de aportar sus pruebas tendientes a que 
el juzgador pueda desentrañar mejor la verdad objetiva, más allá de la 
meramente formal”.176 

 

Em julgamento realizado em 1994, a Corte de Justiça de Mendonça relatou que as 

regras da carga da prova não são absolutas e que, em certos casos, seria necessária a 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica para que o processo fosse conduzido e 

resultasse em solução justa.177 Também foi encontrada a aplicação da teoria em ação de 

alimentos: 

                                                 
175Caso julgado pela Corte Suprema Nacional, em 1997, conhecido como o processo de “Pinheiro, Ana 

María” CSJN 10.12.97. (WHITE, Inês Lépori. In: PEYRANO, Jorge W. (Dir.); WHITE, Inês Lépori 
(Coord.). Cargas probatórias dinâmicas, cit., p. 72). 

176DR. Vázquez, Fallo 01041, CSJN, J.E.R, n. 88. 
177SCJ de Mendonza, sala 1ª, 27.5.1994, processo n. 54.129. Precedentes no mesmo sentido: La Cámara 3ª de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial Minas, de Paz y Tributario de Mendoza, en la causa 22.727, fallo del 
15.4.1997; La Cámara 2ª Civil y Comercial de Paraná, sala 1ª, en un fallo del 10.9.1997, del Boletín de 
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“a aplicação do princípio de quem afirma um fato deve prová-lo é 
prejudicial no caso dos autos. Para quem reclama alimentos é difícil a 
prova direta dos recursos econômicos de quem deve prestar. Predomina 
na doutrina contemporânea o critério das cargas dinâmicas processuais 
que permita a alteração da carga probatória em função do princípio da 
solidariedade e colaboração, a qual determina ser necessário quem estiver 
em melhores condições de provar um fato receba tal ônus”.178 

 

A teoria também foi pontualmente aplicada em processos de variadas matérias, tais 

como responsabilidade bancária e direito do trabalho, responsabilidade jornalística e dos 

meios de comunicação, demanda revocatória (julgamento que entendeu caber ao terceiro 

provar que não tinha conhecimento do estado da empresa), assim como em casos de 

simulação: 

cuando el síndico deduce acción revocatória debe aportar la prueba 
positiva, rigurosa y convincente de que el tercero tuvo conocimiento del 
estado de cesación de pagos antes de celebrarse El acto impugnado, al 
momento de llevarse a cabo - con nota de Alberto A. Conil Paz -. 
(CNCom, sala E, 8.7.94, ‘Industria Fer AS s/ Quiebra c/ Sedler, Salomón 
J. y outro’ L. L. 1995-C-276). 

(...) 

La aseguradora citada en garantia está en mejores condiciones técnicas, 
profesionales y fácticas paraproducir la prueba sobre La existencia o no 
del contrato de seguro denunciado por La demandada en la exposición 
civil, teniendo en cuenta que la actora es ajena a dicho contrato, por lo 
que debe aplicarse en el punto el principio de las cargas probatórias 
dinâmicas, por lo que al producir la pericia contable que ofreciera la 
citada en garantia cabe colegir la existencia y vigencia del seguro 
(C1ºCCom. De Mar Del Plata, sala I, 3.9.96, ‘Bonazzi, Alfredo L. c/ 
Ministerio de Salud’ L.L.B.A. 1998-890)”.179 

 

Vale ressaltar que também foi localizada decisão referente a título executivo em 

processo de execução julgado em 25 de abril de 2001, relacionado a título de certificado de 

saldo devedor em conta corrente. Tendo em vista que foi juntado aos autos o contrato de 

abertura de conta corrente pelo Banco exequente, mas tão somente extrato da conta, o 

Tribunal entendeu que o ônus da existência do crédito fosse transferido para o próprio o 

                                                                                                                                                    
Jurisprudencia de Zeus, n. 5910, t. 76, p. 11; La Cámara 3ª de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, 
de Paz y Tributario, en un fallo del 23.3.1999 en La causa n. 130.466; La Cámara 2ª Civil y Comercial de 
Paraná, en un fallo del 25.8.1997 en La causa “Consorcio de Propietarios Santa Fe 588/596 c/Dante 
Rizzieve Pitón SA. y otra”, Del la Revista Jurídica L. L. Litoral 1998-2-141. 

178Sala 1ª da CCom do Paraná Entre Rios 76-47 (WHITE, Inês Lépori. In: PEYRANO, Jorge W. (Dir.); 
WHITE, Inês Lépori (Coord.). Cargas probatórias dinâmicas, cit., p. 85). 

179WHITE, Inês Lépori. In: PEYRANO, Jorge W. (Dir.); WHITE, Inês Lépori (Coord.). Cargas probatórias 
dinâmicas, cit., p. 412 e 289. 
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Banco, sob o fundamento deste possuir melhores condições de provar a existência do 

contrato, no lugar de o devedor provar a sua inexistência. 

Dentre as decisões proferidas pelo Judiciário da Argentina, constatou-se que a 

maioria está concentrada nas províncias de Santa fé, Buenos Aires, Santiago Del Estero e 

Mendonza. 

Na província de La pampa, a teoria restou incluída, em caráter subsidiário, à regra 

geral, no Código Procesal Civil y Comercial, em seu artigo 360: 

Incumbe a carga da prova a parte que afirme a existência de um fato 
controvertido ou de um preceito que o juiz e o tribunal não tenham o dever de 
conhecer. Cada uma das partes deverá provar o pressuposto dos fatos e das 
normas que invocar como fundamento de sua pretensão, defesa ou exceção. A 
distribuição da carga probatória não obstará a iniciativa probatória do tribunal na 
apreciação das omissões e deficiências das provas ou ausência da colaboração 
devida, conforme art. 368; sem prejuízo disso, terá o ônus de provar os fatos 
aqueles que pelas circunstancias do caso sem encontre em melhores 
condições de arrimar o conhecimento do tribunal os esclarecimentos dos 
mesmos.180 

 

Miryam Balestro Faure comenta, em artigo publicado a utilização da teoria, em 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em processo que o Tribunal entender 

caber aos sócios e administradores provar que estão agindo nos limites de suas funções 

sem extrapolar e fraudar o patrimônio da empresa.181 

Portanto, constatou-se a pontual utilização da teoria da distribuição dinâmica do 

ônus da prova no direito argentino. Constatou-se também que a teoria é foco de críticas 

relacionadas, especialmente, à falta de previsão legal e ao momento de sua aplicação. 

No que diz respeito à previsão legal, vale esclarecer que não deve ser óbice de 

aplicação, seja porque há previsão no direito processual argentino nacional que confere 

poderes ao juiz que lhe permitem aplicá-la,182 seja porque a dinamização deve se dar para 

                                                 
180PEYRANO, Jorge W. In: PEYRANO, Jorge W. (Dir.); WHITE, Inês Lépori (Coord.). Cargas probatórias 

dinâmicas, 2009, cit., p. 86: “incumbirpa la carga de la prueba a la parte que afirme la existência de um 
hecho controvertido o de um  precepto jurídico que el juiz o tribunal no tengan el deber de conocer. Cada 
uma de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción. La distribuición de la carga de la prueba no obstará a la 
iniciativa probatória del tribunal ni a la apreciación debida, conforme articulo 368. Sin perjuicio de ello, 
tendrá la carga de proba los hechos, aquel que por las circunstancias del caso, se encuentre em mejores 
condiciones de  arrimar a conocimiento del tribunal, el esclarecimento de los mismos”  

181WHITE, Inês Lépori. In: PEYRANO, Jorge W. (Dir.); WHITE, Inês Lépori (Coord.). Cargas probatórias 
dinâmicas, 2009, cit., p. 431-432. 

182Art. 34, inc. 5º e art. 35, inc. 2º: dever do juiz de direcionar suas atividades e fazer valer os princípios da 
igualdade de partes, boa-fé, economia processual e da proibição do abuso de direito. 
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facilitar a formação do livre convencimento do juiz quando as provas produzidas não 

forem suficientes. 

Já no que se refere ao momento de aplicação, como relatado, há uma certa 

tendência nos julgadores da argentina em distribuírem o ônus da prova no momento de 

prolatar a sentença, o que poderia constituir um fato surpreendente para o litigante 

esperançoso de que a controvérsia seria solucionada de acordo com a regra clássica da 

prova. 

 

13.1. 5ª Jornada de Direito Civil, Comercial, Processual e informático 

 

Tendo em vista a importância do tema, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da 

prova foi objeto de profunda discussão pela Comissão de Direito Processual na “Jornadas 

Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial, Procesal e Informático” realizada em Junín, em 

outubro de 1992. Após analise da teoria e sua aplicação, a Comissão apresentou cinco 

conclusões, a saber: 

Primeira conclusão: as cargas probatórias dinâmicas constituem somente um dos 

capítulos importantes para a obtenção de soluções justas e que em matéria de alteração do 

ônus probatório deve ser encarada como a mais importante. Mas, em conjunto com a 

teoria, deve ser levado em consideração o princípio da solidariedade necessária e 

responsabilidade partilhada sobre a solução mais justa da demanda. 

Segunda conclusão: A distribuição dinâmica deve importar em uma medida 

excepcional sobre a repartição em hipóteses em que a aplicação da lei poderá implicar 

resultados desvantajosos e injustos: “a chamada doutrina das cargas probatórias dinâmicas 

pode e deve ser utilizada pelos estados judiciais em determinadas situações nas quais não 

funciona de maneira adequada as previsões legais que repartem o ônus probatório”.  

Terceira conclusão: foi recomendada pela comissão a regulamentação legal da 

ideologia da teoria, mas sem que seja incorporado de maneira taxativa pelo ordenamento. 

Quarta conclusão: a invocação da aplicação da distribuição dinâmica nos 

fundamentos da sentença poderia causar violação ao princípio da ampla defesa, de modo 

que foi recomendada sua menção em audiência preliminar a fim de evitar qualquer 
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violação ou decisão injusta. Isso porque, restou constatado que em casos que os juízes 

aplicaram a teoria quando da prolação da sentença a parte se sentiu “vítima”, pois 

acreditou que seria aplicada a regra de repartição prevista no art. 377 do ordenamento. 

Conclusão final: as regras vigentes sobre a distribuição do ônus da prova (que não 

obstam a iniciativa do tribunal – por conta da disposição contida no art. 163, V, do CPN)183 

devem ser preservadas como premissa geral, sem prejuízo da prudente flexibilização para 

melhor adaptá-las às circunstâncias do caso. 

 

14. A aplicação da teoria distribuição dinâmica em outros ordenamentos 

 

Como já afirmado anteriormente, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da 

prova fi amplamente estudada por processualistas argentinos, merecendo sempre destaque 

o trabalho do jurista Jorge W. Peyrano. Entretanto, é possível afirmar que a essência das 

teorias sobre as regras de distribuição das cargas probatórias é tratada muito antes das 

obras dos processualistas argentinos, ainda que não da maneira como vista na atualidade. 

14.1. Alemanha. No direito alemão o juiz tem importante papel, sendo que no 

campo do direito probatório pode determinar, de ofício, a produção de quaisquer meios de 

prova, exceto a testemunhal.184 A legislação alemã faz menção às regras de distribuição de 

encargos probatórios desde o início do século XX, por meio dos parágrafos 282, 285, 831, 

891 e 892 do BGB e a adoção do instituto do Beweisumkehr que significa o trânsito 

cambiante da prova (ou, ainda, em sentido contrário).185 

Desde então, o instituto foi acolhido pelo Supremo Tribunal de Justiça Alemão, 

sobretudo em casos que tratam de responsabilidade civil médica em casos de culpa 

gravíssima; responsabilidade no âmbito do consumidor; além de ações em que se discutem 

                                                 
183“Los fundamentos y la aplicación de la ley. Las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba 

cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y 
concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la 
sana crítica. La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un 
elemento de convicción corroborante de las pruebas para juzgar la procedencia de las respectivas 
pretensiones” (RESOLUCIONES Judiciales, Capítulo IX, art. 160, 5. Disponível em: 
<http://infoeconomicas.com.ar/idx.php/4/031/article/Resoluciones-Judiciales.html>. Acesso em: 29 maio 
2011). 

184- BAUR, Fritz. O papel ativo do juiz. Revista de Processo, 27, pp.189-190.  
185BALDINI, Renato Ornellas. Distribuição dinâmica do ônus da prova no direito processual do trabalho. 

2013. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2013. p. 95-96. 
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questões ambientais e contratos financeiros e direito do trabalho.186 Carlos Alberto 

Carbone afirma com orientação na obra de Hanns Prütting, que “desde sempre foi 

conhecida a carga probatória dinâmica na Alemanha”.187 

14.2. Espanha. No direito espanhol o juiz não é mero observador do processo. Tem 

ele a direção do processo.188 Além disso, a legislação processual espanhola também 

consagrou a aplicação da teoria das cargas probatórias dinâmicas por meio da nova Ley de 

Enjuiciamento Civil, promulgada em 7 de janeiro de 2000. 

O primeiro anteprojeto da Ley de Enjuiciamento Civil previa de forma expressa a 

aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, conforme a teoria clássica de 

Giuseppe Chiovenda e não permitiria qualquer tipo de flexibilização conforme as 

peculiaridades de cada caso concreto. Ou seja, o autor deveria provar os fatos constitutivos 

de seu direito, ao passo que o réu deveria provar os fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos do direito do autor. 

Ocorre que esse anteprojeto ignorava a evolução da doutrina espanhola, assim 

como a da própria jurisprudência, uma vez que os magistrados espanhóis há anos já 

flexibilizavam as regras mais tradicionais do encargo probatório. Por consequência disso – 

e depois de inúmeras críticas ao anteprojeto – foi apresentado o Informe al Anteprojecto 

del Pode Judicial, por meio do qual os membros do Poder Judiciário expressaram o seu 

descontentamento com a impossibilidade legal de flexibilização das cargas probatórias.189 

Dessa forma, o legislativo espanhol elaborou um novo texto legal para incluir de 

maneira expressa a possibilidade de flexibilização do ônus da prova de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto e ainda com base na disponibilidade e facilidade de cada 

parte produzir a prova. O texto do artigo 271, da Ley de Enjuiciamento Civil Española 

dispõe da seguinte maneira: 

                                                 
186CREMASCO, Suzana Santi. A distribuição dinâmica do ônus da prova, cit., p. 69. 
187CARBONE, Carlos Alberto. Cargas probatórias dinâmicas: uma mirada al derecho comparado y novedosa 

ampliación de sua campo de acción. Genesis: revista de direito processual civil, Curitiba, v. 10, n. 35, p. 
182, jan./mar. 2005. 

188Segundo Prieto Castro, o juiz excerce “la direccion y la soberania jurisdicional em todas lãs actuaciones 
del processo, com autoridad sobre lãs partes y demás personas que intervienen em lós asuntos” (PRIETO 
CASTRO Y FERRANDIZ, Leonardo. Derecho procesal civil, 3 ed. Madrid, Tecnos, 1975, v.1., p.110) 

189“Sin embargo, además de lo que se destaca em el apartado anterior, el precepto sigue siendo una mera 
expresión del clásico aforismo ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat, sin que se incluyan en él 
los aspectos más relevantes de la carga de la prueba, de la lealtad y buena fé procesal. De la distribuvión 
de la carga en función de la proximidad o domínio del hecho por cada una de lãs partes”. PEYRANO, 
Marcis L. La teoria de lãs “cargas probatórias dinâmicas” en lá flamante Ley de Enjuiciamento Civil 
Espanõla (Ley 1/2000). In: PEYRANO, Jorge W. (Dir.); WHITE, Inês Lépori (Coord.). Cargas 
probatórias dinâmicas. 1. ed. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni Editores, 2008. Cap. 11. p. 189. 
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Artículo 217. Carga de la prueba. 

“1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el 
tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, 
desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del 
demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de 
probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las 
pretensiones. 

2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar 
la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las 
normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a 
las pretensiones de la demanda y de la reconvención. 

3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los 
hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, 
extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el 
apartado anterior. 

4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita 
corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y 
veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos 
materiales que la publicidad exprese, respectivamente. 

5.De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los 
que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones 
discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar 
la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y de su 
proporcionalidad. 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a 
instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe 
o dictamen de los organismos públicos competentes. 

6. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán 
siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios 
especiales la carga de probar los hechos relevantes. 

7. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este 
artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad 
probatoria que corresponde a cada una de las partes del litígio”. 

 

Como se vê, inicialmente o dispositivo prevê as regras gerais dos encargos 

probatórios, todas elas relacionadas com a posição processual de cada parte e a natureza do 

fato a ser provado (itens nn. 1, 2 e 3). Nos itens 4 e 5 há a previsão expressa de 

flexibilização ou deslocamento do encargo probatório, a depender da (I) natureza do litígio, 

(II) de expressa previsão legal (item 6) e das reais condições das partes (disponibilidade e 

facilidade) para produção da prova (item 7). 

Além disso, a lei espanhola também prevê a garantia à tutela jurisdicional efetiva 

(art. 24.1, CE), o princípio do livre convencimento motivado (art. 218.2) e, por fim, na 
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hipótese de ausência de convencimento o ônus da prova como regra de julgamento 

(art. 217). 190 

Nesse sentido, a doutrina afirma que o aspecto mais relevante para a aplicação da 

teoria é justamente o binômio disponibilidade/facilidade: 

e muito embora o legislador tenha observado a divisão tradiconal entre 
fatos impeditivos modificativos, extintivos e impeditivos do direito 
afirmando no processo (cumprindo o ônus de provar os primeiros ao 
demandante e os demais ao demandado, salvo exceções,) cumpre destacar 
a norma do art. 217.7, segundo a qual a aplicação das regas de 
distribuição da carga de La prueba deve tener presente La disponibilidad 
y facilidad probatória que corresponde a cada uma de lãs partes del 
litígio.191 

 

Em igual sentido, foram encontradas decisões obtidas na jurisprudência espanhola: 

La mayoría de las sentencias de Juzgados de Primera Instancia y 
Audiencias Provinciales pronunciadas hasta el momento sobre esta 
problemática se inclinan a favor de la nulidad contractual por error 
obstativo o invalidante en el consentimiento del cliente bancario, al 
entender que se produce un vicio del consentimiento en relación con el 
objeto del contrato, debido, generalmente, a la novedad del producto 
financiero conocido como "swap" y a la dificultad de los términos 
contractuales empleados por las entidades bancarias en sus documentos 
contractuales, unida a una incorrecta o insuficiente información 
documental y verbal por parte de las entidades financieras oferentes de 
estos productos en la fase precontractual, incumpliendo la normativa 
sectorial sobre información a la clientela de productos de inversión, 
considerando las más de las veces que el cliente yerra cuando contrata un 
"swap" pensando realmente que se trataba de un contrato de seguro de 
protección de hipotecas frente a hipotéticas subidas de tipos de interés, en 
lugar de un contrato de intercambio de flujos monetarios resultantes de 
aplicar un tipo fijo y un tipo variable sobre un importe nocional durante 
un periodo de duración acordado por las partes. Existe además una 
marcada tendencia a invertir la carga de la prueba, para, fundándose en la 
complejidad del contrato y en los deberes de conducta e información de 
las entidades bancarias, derivar hacia la entidad de crédito demandada la 
obligación de probar que el producto ("swap") se ajustaba al perfil y a las 
necesidades financieras del cliente, y que éste fue debida y puntualmente 
informado sobre la finalidad del contrato, sus entresijos y los riesgos que 
entrañaba para el cliente un cambio de escenario en los tipos de interés 
(cfr., entre otras muchas, SAP Asturias de 27 de enero, 18 de junio de 
2010, 23 de julio de 2010 , 29 de octubre de 2010 y 16 de diciembre de 
2010; SAP Pontevedra de 7 de abril de 2010; SAP León de 22 de junio de 
2010; SAP Cáceres de 18 de junio de 2010; SAP Navarra de 5 de 

                                                 
190ASENCIO MELLADO, José Maria. Derecho procesal civil: parte primera. 3. ed. Valência: Tirant Lo 

Blanch, 2008. p. 223. 
191SICA, Heitor Vitor Mendonça. Direito processual civil espanhol. In: CRUZ E TUCCI, José Rogério 

(Coord.). Direito processual civil europeu contemporâneo. São Paulo. Lex Ed., 2010. p. 89-90. 
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diciembre de 2011; SAP Murcia de 14 de diciembre de 2011; SAP León 
de 24 de mayo de 2012; SAP Valencia 27 de junio de 2012; o SAP 
Zaragoza de 5 de julio de 2012 ).192 

 

Conclui-se, portanto, que, no direito espanhol, (I) o ônus da prova recairá sobre 

qualquer das partes de acordo com a sua situação no processo e as circunstâncias do caso, 

(II) o ônus da prova estará suscetível à possibilidade de produzi-la, (III) a distribuição 

dinâmica do ônus da prova será atribuída à parte que estiver em melhores condições de 

produzir a prova, independente de ser autor ou réu e (IV) peculiaridades como 

hipossuficiência ou superioridade técnica, melhor aptidão para a produção da prova e 

natureza, ou complexidade do fato a ser provado, conduzem ao deslocamento do ônus da 

prova para aquela parte que tenha melhores e mais condições de cumpri-lo. 

14.3. Uruguai. No direito uruguaio, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da 

prova também é difundida e aceita entre os juristas. Do Código Geral de Processo do 

Uruguai (Lei n. 15.982 de 18 de outubro de 1988) interessam para o estudo do tema os 

artigos 139, 341 e 350, a seguir transcritos: 

Artículo 139 – Carga de la pruena 

139.1. Corresponde provar, a quien pretende algo, los hechos 
constitutivos de su pretensioón, quien contradiga la pretensión de sua 
adversário tendrá la carga de probar los hechos modificativos, 
impeditivos o extintivos de aquella pretensión. 

139.2. La distribución de la carga de la prueba no obstará a la iniciativa 
probatória del tribunal ni a su apreciación, conforme com lãs reglas de la 
sana crítica, de lãs omisiones o deficiencias de la prueba. 

Artículo 341. Contenido de la audiência preliminar 

6) Fijación definitiva del objeto del proceso y de la prueba, 
pronunciamiento sobre los médios de prueba solicitados por lãs partes, 
rechazando los que fuerem inadmisibles, innecesarios o inconducentes 
(articulo 24.6), disponiéndose la ordenación y diligenciamento de los que 
correspondan, recepción de los que fuere posible diligenciar em la propia 
audiência y fijación de outra complementaria para el diligenciamiento de 
las restantes, acordándose lo neceario para que en ocasión de esa 
audiência compementaria se diligencien totalmente las pruebas que no se 
hubieren recibido em la audiência preliminar (artículo 343.1). 

Artículo 350.3. Em las pretensiones propias de la matéria laboral, agrária 
y demás de carácter social, no obstante lo dispuesto en el numeral 1º del 
artículo 341, se podrá modificar la pretensión en la audiência preliminar, 

                                                 
192AUD. Provincial. N. 1, Salamanca. Recurso 109/2012 (ROJ: SAPSA 527/2013), Relator José Ramon 

Gonzalez Clavijo, sentencia 00316/2013). Acesso em: nov. 2013. Disponível em: 
http://www.poderjudicial.es/movil/MainPageSearch.do#detalle.  
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cuando resulte, manifestamente que carências de información o de 
asesoramiento han determinado omisiones en relación a derechos que 
asisten a la parte. Em estos casos, el tribunal otorgará a la contraparte 
oportunidades para la adecuada contestación; se podrá a tales factos 
prorrogar la audiência, si la nuevas cuestiones son de hecho y no fuere 
posible controvertirlas, sin previa información. 

 

Parece que o critério adotado pelo Código de Processo do Uruguai é bastante amplo 

quanto ao acolhimento da prova, de modo que admite praticamente todos os meios de 

produção de provas. Por outro lado, o referido diploma legal não faz menção expressa à 

teoria da distribuição do ônus da prova, tendo como premissa as regras clássicas, mas 

admitindo a relativização dessas regras conforme se depreende pela leitura do artigo 350.3. 

14.4. Estados Unidos. O sistema americano se insere no contexto do common law, 

cuja premissa norteadora da estrutura jurídica são os casos já julgados, sendo que as 

decisões proferidas nesses casos se tornam vinculantes e, consequentemente, devem ser 

observadas em julgamentos subsequentes. 

Evidentemente, essa não é a única característica do common law que o diferencia 

do civil law. Uma das divergências mais marcantes – e que realmente importa para este 

trabalho – é a posição dos juízes e das partes sob o aspecto instrumental. No civil law, há o 

processo inquisitorial, por meio do qual o juiz atua de maneira efetiva na busca pela 

verdade, de tal maneira que é diretamente interessado na produção das provas, como 

destinatário delas, em contraponto ao processo adversarial do common law 

contemporâneo, e sobretudo nos Estados Unidos, o advogado produz as provas sem 

intervenção do magistrado em momento anterior ao julgamento do litígio propriamente 

dito, e que se denomina discovery. A discovery é uma inovação norteamericana, de modo 

que não está intrinsecamente relacionada com as raízes do common law.193 

No processo adversarial americano juiz imparcial não interfere na dilação 

probatória, a menos que seja instado por uma das partes, a quem incumbe o ônus da prova. 

Observa-se que essa mentalidade do sistema adversarial está intimamente relacionada com 

a imparcialidade do magistrado, que poderia ser prejudicada na hipótese de o juiz 

participar na busca e produção das provas, sob a ótica dos juristas americanos. 

                                                 
193Nesse sentido o ensinamento de Michele Taruffo, em sua obra El proceso civil adversarial em la 

experiência americana. Bogotá: Temis, 2008. p. 9: “Es preciso pontualizar antes todo que la Discovery no 
es para nada uma connotación intrínseca del modelo procesal del common law; por el contrario, surge em 
Estados Unidos, de innovaciones normativas más vien recientes”.  
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Na discovery, ocorre a colheita de depoimentos, interrogatórios, provas periciais e 

documentais e a disclosure.194 Uma vez produzidas todas as provas, as partes podem 

requerer o julgamento fixando os pontos controvertidos e os incontroversos. O objeto da 

discovery é extremamente amplo, sendo que podem ser objeto de provas fatos direta e 

indiretamente relacionados com a causa. 

Uma vez que o juiz tem mínima interferência na dilação probatória, o sistema 

adversarial acaba por privilegiar a posição das partes durante a instrução, sendo que os 

encargos probatórios dos quais elas devem se desincumbir possuem maior peso que no 

sistema inquisitorial. 

Ônus da prova e inversão. Uma das consequências de grande importância quanto 

à adoção de um sistema inquisitorial ou de um sistema adversarial é a questão do ônus da 

prova. Como no sistema inquisitorial o juiz tem uma maior participação no processo, ele 

pode determinar que certa prova seja produzida por este ou por aquele litigante. No 

entanto, essa inversão (shift) do ônus da prova no direito norteamericano, historicamente 

adversarial, acaba ficando a cargo dos litigantes em razão da pouca influência que o juiz 

exerce sobre a iniciativa instrutória. 

Apesar de a questão do ônus da prova no direito norteamericano ter uma feição 

diversa daquela que é estabelecida no direito brasileiro, a regra ali estabelecida é a regra 

geral que vigora na maioria dos ordenamentos jurídicos: o autor possui o ônus de provar os 

fatos que embasarão seus pedidos e o réu os fatos que poderão embasar sua defesa. 

No sistema americano também existem presunções que os próprios standards of 

proof se baseiam. Estas presunções refletem o nível de prova ou, na verdade, o nível de 

convencimento do julgador necessário para que se decida a causa a favor do autor ou do 

réu. Se o juiz não tiver condições de determinar o fato com base nas provas, a questão se 

resolve em sentido desfavorável à parte que tinha o ônus da prova. Ou seja, os sistemas 

                                                 
194Para Henrique Araújo Costa, “disclosure é um termo sem tradução, que pode ser entendido como a 

obrigação que a parte tem de colaborar na produção probatória, respondendo com lealdade a todas as 
perguntas feitas majoritariamente no início do processo”. COSTA, Henrique Araújo. Pretrial e instrução 
probatória: a construção das provas judiciais nos Estados Unidos e no Brasil. In: OLIVEIRA NETO, 
Olavo; MEDEIROS NETO, Elias Marques de; LOPES, Ricardo Augusto de Castro (Coords.). A prova no 
direito processual civil: estudos em homenagem ao professor João Batista Lopes, São Paulo: Ed. Verbatim, 
2013. p. 266. 
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processuais são bastante semelhantes tanto no que se refere à utilização das provas, como 

em relação à distribuição do ônus.195 

Prestados estes esclarecimentos sobre as provas no direito norte-americano, 

conclui-se que o ônus da prova em seu sentido subjetivo tem influência pré-processual, na 

medida em que a produção de determinadas provas antes do ingresso em juízo tem o 

condão de influenciar a parte adversa (e não o juiz que, em muitos casos, sequer participa 

desse procedimento) para favorecer uma composição ou evitar o litígio de maneira 

permanente, levando-se em conta a probabilidade de ganhos, os custos do processo e o 

tempo a ser gasto no procedimento judicial. 

Uma vez que as partes atuam de forma verdadeiramente ativa e o juiz está em uma 

posição passiva – em quase todos os casos a inversão do ônus da prova decorrerá de uma 

construção lógica, de modo que a parte fará determinada alegação para empenhar a parte 

contrária a se sentir na obrigação de provar o contrário. 

No que tange à possibilidade de aplicação da teoria da distribuição do ônus da 

prova no direito norteamericano e, baseando-se nas premissas das presunções e na regra 

lógica do ônus da prova, poder-se-ia dizer que, não há muito que se falar na utilização 

desta teoria. Isso porque, a distribuição dinâmica depende de uma atuação efetiva do 

julgador. 

Vale lembrar que, a depender da concepção de distribuição do ônus da prova que 

venha a ser adotada, também haverá diferença com relação ao momento de dinamização do 

ônus. Sob o aspecto objetivo do ônus da prova (regra de julgamento), não é razoável falar 

em dinamização no direito norte-americano, uma vez que o julgador deve se basear no 

sistema de presunções que se traduz na forma dos standards probatórios. Ou seja, para se 

falar de dinamização, adotando essa concepção sobre ônus da prova – regra de julgamento 

–, o juiz norte-americano se encontra “engessado” pelos standards probatórios. 

Nesse aspecto, há uma colisão entre a distribuição dinâmica do ônus da prova e as 

presunções legais. Isso porque não é possível variar o ônus da prova sem que ocorra 

                                                 
195As diferenças entre os sistemas da civil law e o norteamericano, no que tange ao julgamento, residem na 

utilização do jurado no processo civil norteamericano e a concepção do papel do juiz na determinação dos 
fatos perante o júri. É na fase do trial que as regras sobre provas serão aplicadas pelo juiz e pelas partes. 
Estas vão apresentar as provas produzidas na discovery e também interrogar testemunhas e apresentar 
documentos. De qualquer forma, é o juiz quem deve determinar se as provas permitem aos jurados alcançar 
racionalmente um veredicto, impedindo que o júri emita um veredicto que não estaria fundado em essência 
sobre elementos de prova. Desse modo, a questão da suficiência da prova é uma questão de direito. 
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variação das presunções do direito material. Ou seja, dinamizar o ônus da prova em 

determinado caso significaria violar a rigidez das presunções, ao passo que o direito 

processual serve justamente como instrumento e aplicação do direito material, e não como 

forma de seu desvirtuamento. 

Sob o aspecto subjetivo (conduta das partes), inicialmente haveria dificuldades em 

aplicar a distribuição dinâmica diante da regra lógica do ônus da prova (quem alega deve 

provar), uma vez que os encargos processuais são estabelecidos pelas partes ao afirmarem 

ou negarem a existência de determinado fato. 

No entanto, caso esse pensamento fosse rigorosamente seguido, também não 

haveria que se aplicar a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no direito 

brasileiro ou em qualquer outro ordenamento. Assim, poderia se pensar na aplicação dessa 

teoria no direito norte-americano, inclusive com a atuação do juiz, não como uma 

dinamização específica, definida e similar à que já é reconhecida no direito brasileiro, mas 

uma dinamização em função do caráter difuso que a disciplina do ônus da prova possui no 

direito norte-americano. 

Trata-se, por exemplo, da apresentação de documentos, na fase da discovery, 

quando é possível que a Corte determine a exibição de determinados documentos, caso 

haja uma forte razão para tanto. Tal fato pode ser compreendido como uma expressão da 

dinamização do ônus da prova, ainda que referido procedimento ocorra em um momento 

pré-processual. 

Além disso, também tem se verificado hipóteses de onerar a parte que possui 

conhecimentos particulares ou controle sobre a prova.196 A técnica, mais conhecida como 

burden-shifting, também se aplica especialmente no campo das malpractice claims,197 e 

pode ser entendida como uma forma de distribuição do ônus da prova. 

                                                 
196WEINSTEIN, Jack; MANSFIELD, John; ABRAMS, Norman; BERGER, Margaret. Evidence. 9. ed. 

Westbury: Foundation, 1997. p. 1116 (indicando “a tendency to place the burden on the party who ‘has 
peculiar knowledge or control of the evidence as to such matter’”, citando o caso Nader v. Allegheny 
Airlines, 512 F.2d 527, 538 (D.C.Cir. 1975). 

197Na doutrina, v.g., Jeffrie D. Boysen, Shifting the burden of proof on causation in legal malpractice actions. 
St. Mary’s J. on Legal Malpractice & Ethics, v. 1, p. 309 ss., 2011. 
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VIII. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS DO ÔNUS DA PROVA NO 

DIREITO BRASILEIRO 

 

15. Considerações iniciais 

 

Os capítulos anteriores mostraram que a atual regra contida no ordenamento 

brasileiro sobre as regras de distribuição de ônus da prova vêm sendo alvo de discussão por 

parte da doutrina por não se mostrar compatível com o processo civil moderno e a própria 

dinamização das situações sociais que possam resultar em litígios. Além disso, também foi 

objeto de estudo a teoria das cargas dinâmicas da prova, difundida especialmente por Jorge 

Peyrano. 

A doutrina e os tribunais brasileiros também vêm buscando interpretar e flexibilizar 

o direito probatório em prol dos direitos fundamentais, especialmente o tratamento 

igualitário entra as partes e o direito ao acesso à justiça.198 

Evidente que já existem hipóteses legais que permitem ao juiz inverter o ônus da 

prova ou, até mesmo, flexibilizá-lo. Nestes casos, deve o magistrado dar conhecimento às 

partes sobre o critério que será utilizado, a fim de evitar eventuais dúvidas sobre a quem 

incumbirá a carga de provar os fatos alegados. 

O Código de Defesa do Consumidor permite a inversão do ônus da prova e será 

abordado no próximo item (n. 18). 

Existe também a regra contida no parágrafo único do artigo 333 do Código de 

Processo Civil, a qual delimita de maneira clara quais são as hipóteses em que é vedada a 

alteração da distribuição do ônus probatório pelas partes, in verbis: 

Art. 333. Parágrafo único: “É nula a convenção que distribui de maneira 
diversa o ônus da prova quando: I - recair sobre direito indisponível da 
parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do 
direito”. 

 

                                                 
198Sandra Aparecida Sá dos Santos, ao estudar a flexibilização do ônus da prova, aborda em a necessidade de 

ampliação  na aplicação de institutos, como por exemplo a inversão do ônus da prova, para situações de 
conflitos sociais que não envolvam relação de consumo. (SÁ DOS SANTOS, Sandra Aparecida. A 
inversão do ônus da prova. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. pp. 38-40). 
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Alguns doutrinadores criticam essa hipótese por considerarem que a inversão 

convencional seria ineficaz, uma vez que está inserta em âmbito de matéria cuja natureza é 

pública, atrelando-se ao fato de que o objetivo da prova é justamente o convencimento do 

juiz, motivo pelo qual a produção da prova logicamente é realizada como instrumento à 

prestação da tutela jurisdicional.199 

Delimitadas as hipóteses proibitivas pela lei, conclui-se que poderão as partes 

modificar a carga probatória, observados os requisitos de um negócio jurídico. Esta 

possibilidade pode se ocorrer por meio de uma cláusula contratual, em um pacto específico 

sobre a prova ou até mesmo no processo. 

Vale lembrar que, ainda que o Código Brasileiro estabeleça regra fixa de 

distribuição da carga probatória, o juiz tem o dever de determinar a produção das provas 

que se façam necessárias para sua convicção, nos termos do art. 130 do ordenamento: 

“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Os 

poderes instrutórios do juiz se sobrepõem aos interesses particulares das partes, de modo 

que ele pode determinar a produção de determinada prova mesmo que as partes tenham 

optado de maneira diversa. 

 

16. Inversão do ônus da prova 

 

16.1. O termo “inversão”. Inicialmente é importante esclarecer que o termo 

“inversão do ônus da prova” utilizado pelo ordenamento nos parece equivocado. Inverter é 

dispor de maneira contrária ao normal, mudar a ordem.200 Assim sendo, a inversão 

representaria em imputar ao réu a prova dos fatos constitutivos do direito pleiteado pelo 

autor e, ao autor, os fatos extintivos, modificativos e impeditivos alegados pelo réu. 

                                                 
199Nesse sentido o posicionamento de João Batista Lopes, para quem “a admissão do princípio dispositivo 

não significa, porém, que as partes possam orientar o processo a seu talante. Dono do processo (dominus 
processi) é o juiz e, se às partes se conferem certos podres de disposição (indicar os meios de prova, fixar 
o objeto da demanda, transigir etc.), tal se compreende fora da atividade própria do juiz, não sendo este 
obrigado, na formação das bases da sentença, a aceitar as convenções das partes”. LOPES, João Batista. 
A prova no direito processual civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1999. p. 42. 

200BUENO, Francisco da Silveira. Grande dicionário etimológico-prosódico da língua portuguesa. São 
Paulo: Saraiva, 1963. p. 1978. 
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No entanto, a inversão do ônus é a dispensa de uma das partes produzir prova de 

algum fato por ela alegado, ou seja, “dispensa a lei que o demandante faça prova do fato 

constitutivo de seu direito, não sendo suficiente ao demandado apenas impugnar os fatos 

alegados pela parte contrária”.201  

16.2. Inversão x Dinamização. Não há que se confundir a inversão do ônus da 

prova com a teoria da distribuição dinâmica. Ambas alteram os encargos probatórios das 

partes, mas de maneira diferente diante de suas características. Enquanto a inversão 

transfere o encargo estático de uma parte para a outra e acontece em situações específicas, 

quando estiverem preenchidos os requisitos previstos no artigo da lei consumerista, a 

dinamização representa uma forma de flexibilização dos encargos, em casos excepcionais, 

para evitar, dentre outras violações, a do direito à igualdade entre as partes. 

Além disso, a teoria da distribuição dinâmica está pautada no dever de colaboração 

entre as partes, ao passo que na inversão tal requisito não se faz necessário. 

16.3. Relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor permite ao juiz 

determinar a inversão do ônus da prova a fim de facilitar a defesa dos interesses do 

consumidor presumidamente hipossuficiente ou quando verificada a verossimilhança das 

alegações. 

Trata-se de regra contida em legislação especial que, prevendo a possibilidade de o 

consumidor possuir menor ou nenhum conhecimento técnico sobre o fato constitutivo de 

seu direito, possibilite incumbir o ônus ao demandado (seja fornecedor ou prestador de 

serviço).  

A técnica de inversão judicial do ônus da prova surgiu como uma forma de impedir 

a concretização de desigualdades na relação processual, já que uma das partes pode ser 

obrigada a suportar o ônus da produção da prova ou o risco de não produzi-la, apesar de 

não ter condições de provar, ao passo que a outra parte tem condições de produzir a prova. 

A intenção do legislador foi restabelecer uma relação de equilíbrio entre as partes, 

em observância ao princípio da isonomia de tratamento e igualdade entre as partes. 

Buscou-se conferir paridade de armas aos sujeitos, dado o possível desequilíbrio existente 

                                                 
201LUCON, Paulo Henrique dos Santos; COSTA, Guilherme Recena. Formalismo processual e dinamização 

do ônus da prova. In: MITIDIERO, Daniel; AMARAL, Guilherme Rizzo (Orgs.). Processo civil: estudos 
em homenagem ao Prof. Doutor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 273-
308. No mesmo sentido: ARENHART, Sérgio Cruz. Ônus da prova e sua modificação no processo civil 
brasileiro. Revista Jurídica, Porto Alegre, p. 32, maio 2006. 
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em uma relação de consumo. Para tanto, é necessária a existência de um dos requisitos 

previstos no código: verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor:202  

Art. 6: 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. 

 

Ou seja, a regra contida no artigo em questão não deve ser interpretada com 

exatidão e veracidade sobre os argumentos do consumidor, mas tão somente como uma 

probabilidade, quando efetivamente ocorrer. Nem tampouco se deve concluir pela vitória 

do consumidor por conta da inversão. O objetivo é permitir ao consumidor a facilitação no 

exercício de seu direito: 

Justifica-se a facilitação da prova ao autor vulnerável para que o juiz 
alcance o provimento jurisdicional legítimo. Com efeito, em certas 
situações, não dispõe o consumidor de meios para comprovar o nexo 
entre a atividade do fabricante e o dano sofrido ou a periculosidade que é 
inerente ao produto.203 

 

A inversão do ônus em relações de consumo não é motivo de divergências na 

doutrina e jurisprudência, desde que preenchidos os requisitos autorizadores. Confira-se 

abaixo o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

a responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4º) não exclui a 
possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do 
art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com 
respeito às orientações técnicas aplicáveis. Precedentes deste Tribunal.204 

Direito processual civil e do consumidor. Hipossuficiência técnica. 
Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Danos morais. Valor. Revisão 
pelo STJ. Possibilidade, desde que irrisório ou exorbitante. 1. Ação 
indenizatória fundada na alegação de que, após submeter-se a tratamento 

                                                 
202Sobre os requisitos, leciona RIZZATTO NUNES: verossimilhança – “não se trata apenas do bom uso da 

técnica de argumentação que muitos profissionais tem. Isto é, não basta relatar fatos e concetá-los 
logicamente ao direito, de modo a produzir uma boa peça exordial. É necessário que da narrativa decorra 
verossimilhança tal que naquele momento da leitura, desde logo possa-se aferir forte conteúdo persuasivo” 
hipossuficiencia – “hipossuficiência, para fins da possibilidade de inversão do ônus da prova, tem sentido 
de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de suas propriedades, de seu 
funcionamento vital e/ou intrinseco, dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 
acidente de consumo e o dano, das características do vício, etc”. (NUNES, Luiz Antonio Rizzato. 
Comentários ao Código de Defesa do consumidor. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 151-153). 

203MATOS, Cecília. O ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor. 1993. Dissertação (Mestrado) - 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993. p 192-193. 

204STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag n. 969015/SC, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, J. 7.4.11, DJ. 28.4.11 
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bucal na clínica ré, o autor ficou sem os dois dentes superiores frontais e 
impossibilitado de utilizar prótese dentária. Evidencia-se a 
hipossuficiência técnica do autor frente à ré, na medida em que a relação 
de consumo deriva da prestação de serviços em odontologia,  o 
desconhecimento do paciente acerca das minúcias dos procedimentos a 
serem realizados. A clínica, por sua vez, detém amplo domínio das 
técnicas ligadas à confecção de próteses, tanto que se dispôs a prestar 
serviços nessa área. 2. A hipossuficiência exigida pelo art. 6º, VIII, do 
CDC abrange aquela de natureza técnica. Dessa forma, questões atinentes 
à má utilização da prótese deveriam ter sido oportunamente suscitadas 
pela clínica. A despeito da sua expertise, não atuou, porém, de modo a 
evitar lacunas na perícia realizada, as quais tornaram o laudo 
inconcludente em relação à origem do defeito apresentado pela  prótese 
dentária.205 

 

Vale esclarecer que em qualquer caso a inversão não ocorre automaticamente no 

processo.206 Deve o magistrado dar conhecimento às partes sobre o critério que será 

utilizado, a fim de evitar eventuais dúvidas sobre a quem incumbirá a carga de provar os 

fatos alegados.207 

Nas palavras de Lucon, na inversão “o juiz fica alheio a uma apreciação própria, 

sendo mero aplicador da norma”. 208 Sua aplicação decorrerá de um juízo do magistrado 

                                                 
205STJ, 3ª Turma, Resp n. 1178105/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, J. 7.4.11, DJ 25.4.11 
206"Em se tratando de produção de provas, a inversão, em caso de relação de consumo, não é automática, 

cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua 
hipossuficiência, conforme estabelece o art. 6, VIII, do referido diploma legal. Configurados tais requisitos, 
rever tal apreciação é inviável em face da Súmula 07". (STJ, AgRg no Ag 1263401/RS, Rel. Min. Vasco 
Della Giustina, 3ª Turma, J. 15/04/2010, DJE 23.4.2010). “O reconhecimento da existência da relação de 
consumo, por si só, não implica presunção de prova. Presentes elementos de prova a indicar que as peças 
automotivas fornecidas e a prestação do serviço correspondente não são defeituosos, pode o Juiz concluir 
em favor do fornecedor a despeito da inversão do ônus da prova” (STJ, 3ª turma, Resp n. 1038645/RS, Rel. 
Min. Sidnei Beneti, J. 19.10.2010, DJ 24.11.2010). No mesmo sentido: NOGUEIRA, Tania, Lis Tizzoni. A 
Prova no direito do Consumidor. 1ª Ed. Curitiba: Juruá, 2001.  p. 122) 

207Nesse sentido, já se posicionou, não de maneira pacífica, o Col. Superior Tribunal de Justiça: “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 ônus atribuído a cada 
uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina.  Se o modo como distribuído o 
ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a 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 
ônus probatório 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 (STJ, 2ª 
Seção, Resp n. 802832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 13.4.2011, DJe 21.9.2011). 
Precedentes: STJ, 4ª Turma, Resp n. 720930/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 20.10.2009; STJ, 3ª 
turma, AgRg nos EDcl no Ag 977.795⁄PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, J. 23.9.2008; DJe 13.10.2008; STJ, 3ª 
Turma, REsp 949000⁄ES, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J.27.3.2008, DJe 23.6.2008. 

208LUCON, Paulo Henrique dos Santos; COSTA, Guilherme Recena. Formalismo processual e dinamização 
do ônus da prova, cit., p. 32. 
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que transferirá a responsabilidade e o risco de eventual descumprimento do ônus para a 

outra parte, como por exemplo, para o fornecedor ou prestador do serviço: 

inverte-se o ônus da prova para evitar a injustiça de se proporcionar a 
vitória da parte mais forte, pela extrema dificuldade ou impossibilidade 
de a mais fraca demonstrar fatos que correspondem ao normal andamento 
das coisas ou quando isso pode ser mais facilmente comprovado pela 
parte contrária.209 

 

Os critérios, portanto, estão devidamente estabelecidos na legislação consumerista e 

são pressupostos básicos para a possibilidade de inversão do ônus da prova. 

16.4. Código Civil. Responsabilidade objetiva. Determina o artigo 927, parágrafo 

único, do Código Civil que “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 

culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.  

Pela leitura deste dispositivo, verifica-se que, em casos que discutam dano 

decorrente de atividade perigosa (e tal interpretação caberá ao magistrado), o ônus da 

prova incumbirá ao réu. Ou seja, decidindo o juiz que se trata de uma atividade perigosa, a 

responsabilidade será objetiva e a culpa do réu presumida. 

A lição de Celso Antonio Bandeira de Mello bem expõe o tema: 

Nos casos de 'falta de serviço' é de admitir-se uma presunção de culpa do 
Poder Público, sem o quê o administrado ficaria em posição 
extremamente frágil ou até mesmo desprotegido ante a dificuldade ou até 
mesmo impossibilidade de demonstrar que o serviço não se desempenhou 
como deveria. O administrado não pode conhecer toda a intimidade do 
aparelho estatal, seus recursos, suas ordens internas de serviço, os meios 
financeiros e técnicos de que dispõe o necessita dispor para estar ajustado 
às possibilidades econômico-administrativas do Estado.210 

 

Entretanto, é importante ressaltar que não se trata de inversão do ônus da prova, 

mas do afastamento do elemento da culpa para que seja auferida a responsabilidade civil 

do caso. Esse equívoco foi constatado em acórdão proferido recentemente proferido pelo 

                                                 
209CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. 

p. 140. 
210BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros 

Ed., 2010. p. 1015. 
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.211 Assim é que demandas que tenham por 

objeto a discussão de eventual responsabilidade objetiva (definida de tal forma por lei) e 

atividades perigosas não exigirão a prova da culpa, o que não representa uma inversão do 

ônus da prova. 

16.5. Prova de fato negativo. Outras situações que não uma relação de consumo 

também podem fazer com que o magistrado, ao analisar o direito material em discussão, 

entenda pelo tratamento diferenciado sobre o encargo da prova. Esses são os casos em que 

ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito é impossível ou muito difícil. 

Admite-se ao julgador a formação de sua convicção com fundamento na 

verossimilhança das alegações. Isso significa a inversão do ônus da prova sob o 

fundamento de que os fatos constitutivos, dada a natureza do direito material, não podem 

ser comprovados senão por meio de uma convicção de verossimilhança e na experiência do 

magistrado. Na lição de Marinoni, a inversão do ônus da prova: 

pode acontecer quando as especificidades da situação de direito material, 
objeto do processo, demonstrarem que não é racional exigir a prova do 
fato constitutivo, mas sim exigir a prova de que o fato constitutivo não 
existe, ou seja, a inversão do ônus da prova é imperativo de bom senso 
quando ao autor é impossível ou muito difícil provar o fato constitutivo, 
mas ao réu é viável, ou muito mais fácil, provas a sua inexistência.212 

 

Nesse sentido, vale mencionar que foram localizados acórdãos com a inversão do 

ônus da prova quando a matéria em discussão consubstancia prova negativa (fato 

negativo), como por exemplo, acórdãos que relatam impossibilidade de prova da ausência 

de notificação de multa de transito, por parte do autor.213 

 

16.6. Presunções relativas judiciais e legais. As presunções relativas caracterizam-se pela 

existência previa de uma verdade, sobre determinado fato. Ou seja, pelo conhecimento de 

um determinado fato secundário, infere-se a existência de outro fato primário e relacionado 

com a causa de pedir, seja por raciocínio do julgador – presunções judiciais ou simples –, 

seja pelo legislador – presunções legais. 

                                                 
211TJ-SP, 8ª Câmara de Direito Público, Apelação n. 0044836-31.2012.8.26.0554, rel. des. João Carlos 

Garcia, J. 18.12.13. 
212MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz. Prova, cit., 2. ed. 2009, p. 189. 
213TJ-SP, 3ª Câmara de Direito Público, Apelação n. 63.577-5/Bauru, Rel. des. Rui Stocco, J. 2.3.1999; JTJ 

222/176.  
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Exemplo de presunção legal relativa é aquela prevista no artigo 1.253 do Código 

Civil, in verbis: “toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita 

pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário”. 

Também pode ser mencionada a revelia. Um dos efeitos da revelia é a presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor. No entanto, pode o réu revel, participando do 

processo no estado em que se encontrar, produzir prova em contrário sobre estes fatos 

presumidamente verdadeiros. Outro exemplo de presunção relativa é a ausência de 

impugnação pelo réu sobre os fatos alegados pelo autor (CPC, art. 302). O legislador aceita 

que sejam extraídas determinadas situações, no qual se abstraia e chegue a uma conclusão 

sobre o fato, independente dele existir ou não.  

Uma forma de presunção judicial são as máximas de experiência, previstas no 

artigo 335 do Código de Processo Civil.214 O referido dispositivo legal permite a utilização 

das máximas de experiência como fundamento de decisão, respeitando-se os limites 

impostos de (i) falta de normas jurídicas particulares e (ii) a ressalva às regras da 

experiência técnica, por meio de perícia. 

Apresentadas estas considerações é possível afirmar que na presunção legal relativa 

não há alteração das regras sobre a repartição do ônus da prova, mas uma previsão legal 

que delimita que caberá ao onerado provar a realidade do fato que foi utilizado como base 

da presunção, ao invés de provar o fato presumido. 215216 

A presunção judicial é construída no decorrer do processo e pode advir de uma 

máxima de experiência. Por essa razão, pode-se afirmar que ela estabelece uma base para 

decisão sobre o ônus da prova. Justamente porque as presunções tornam um fato 

relativamente verdadeiro é que podem acarretar em alteração das regras do ônus 

                                                 
214CC, art. 335: “Em falta de normas jurídicas particulares, o Juiz aplicará as regras de experiências comuns 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica 
ressalvado quanto a esta, o exame pericial.”. Sobre as máximas de experiência, cabe transcrever o seu 
conceito pela doutrina: “são conhecimentos adquiridos pelo juiz ao longo da vida e da sua experiência 
profissional e social. Estão fundadas no que normalmente acontece e tem caráter geral” (GONÇALVES, 
Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil. vol. I, São Paulo: Saraiva, 2004. p. 428) 

215‘Presunções legais decorrem do ordenamento. Quando recai sobre determinado fato de uma presunção 
legal, não é necessária a atividade probatória para demonstra-lo. Trata-se de uma proposição normativa 
acerca da verdade de um fato. Quando admite prova em contrário, diz-se que é relativa; se não admite 
prova em contrário, denomina-se absoluta. Assim, por exemplo, não é necessário provar que o demandado 
conhecia quais eram suas obrigações jurídicas, porque todo o sistema do direito encontra-se sedimentado na 
presunção do conhecimento da lei” (GARCIA, André Almeida. Prova Civil. São Paulo: saraiva, 2009. p. 
39). 

216VARELA, Antunes; BEZERRA, J. Miguel; NORA, Sampaio e.Manual de processo civil. 2. Ed. Coimbra: 
Coimbra, 1985. p. 503.  
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probatório.217 Trata-se de uma orientação ao julgador ou, ainda, um método de raciocínio 

para apreciar determinado fato. O exemplo clássico para demonstrar essa possibilidade de 

alteração do ônus da prova é a ação de responsabilidade civil originária de colisão de 

veículo. Nesta hipótese, diante da presunção de quem bate na traseira é culpado, o réu terá 

que provar que não agiu com culpa. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE CULPA. 
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
‘culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, 
invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de 
desoneração de sua culpa’ (REsp nº 198.196, RJ, relator o eminente 
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, publicado no DJ de 
12.04.1999).218 

 

16.7. Medida provisória n. 2.172-32, de 23 de agosto de 2001. A Medida 

Provisória n. 2.172-32, de 23 de agosto de 2001 determina em seu artigo 3 que o ônus da 

prova será do credor quando estiver em discussão possível prática de agiotagem. 

De acordo com o dispositivo em questão: 

Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com 
amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou 
beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das 
correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, 
ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação. 

 

Em pesquisa realizada, foram localizados acórdãos proferidos pelo Superior 

Tribunal de Justiça com a determinação de inversão do ônus da prova nestes casos 

exclusivos de discussão títulos de crédito não oriundos de instituições bancárias e com 

cobrança de juros ilegais: 

Processual civil. Agravo regimental no agravo de instrumento. 
Flexibilização da identidade física do juiz. Art. 132 do CPC. Ônus 
probatório. Medida provisória n. 2.172-32/2001. Título de crédito. Juros 
ilegais. Requisitos do título. Reexame de provas. Súmula n. 7/STJ. 

                                                 
217“não parece inteiramente exato dizer, todavia, que a  presunção legal (relativa) se resolve em inversão do 

onus probandi. Com efeito, o resultado da aplicação da regra especial (contida no dispositivo que 
estabelece a presunção) pode perfeitamente coincidir, em determinado caso, com o resultado que se obteria 
aplicando à espécie a regra geral de distribuição  daquele ônus” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. As 
presunções e a prova. In: Temas de direito processual. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1988, p. 60/61). Ainda 
sobre o tema: CARPES, Artur. Ônus dinâmico da prova. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2010. pp. 59-
61. 

218STJ, 3 turma, AgRg n. 535.627/MG, rel. Min. Ari Pargendler, J. 27.5.2008, DJ 5.8.2008. 
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1. O afastamento do juiz substituto que concluiu a instrução não ofende o 
princípio da identidade física do juiz, sendo permitido a seu sucessor 
proferir a sentença (art. 132 do CPC). 2. É possível, em título de crédito 
em que há cobrança de juros ilegais, a inversão do ônus probatório ante o 
disposto no art. 3º da Medida Provisória n. 2.172-32/2001. 3. Aplica-se a 
Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial 
reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da 
demanda. 4. Agravo regimental desprovido.219 

(...) Um elevado número de cidadãos encontra-se à margem do acesso ao 
crédito oferecido pelas instituições financeiras, o que os torna vulneráveis 
e sujeitos ao talante daqueles que comunente são chamados de agiotas. 

A edição da Medida Provisória n.º 2.172-32 teve como escopo coibir 
a especulação com empréstimos de dinheiro fora do âmbito das operações 
do mercado financeiro não reguladas pelas leis comerciais e de proteção 
ao consumidor, quandocelebrados com vícios de vontade, isto é, quando 
dissimulem a exigência de vantagens patrimoniais superiores às 
admitidas em lei ou celebradas para garantir, ilicitamente, dívidas 
usurárias. 

Conquanto celebrados com manifesto vício de consentimento, 
porque ninguém procura voluntariamente o prejuízo, é sobremaneira 
penoso ao Poder Judiciário a desconstituição de tais ajustes diante da 
ausência de regramento processual específico, o que, a toda evidência, 
estimula a continuidade das práticas ilícitas. 

A inversão do ônus da prova autorizada pelos arts. 1º e 3º da MP n.º 
2.172-32, que trata da nulidade dos atos de usura pecuniária, impõe 
acurada análise da ocorrência de requisito legal para seu deferimento: 
demonstração da verossimilhança da prática de agiotagem.220 

 

Trata-se de caso de inversão do ônus da prova e não de dinamização do ônus da 

prova, já que deverá ser aplicado mediante o preenchimento de requisito especifico e pré-

estabelecidos em lei. Ou seja, basta o juiz verificar que a discussão cinge em torno de 

agiotagem para que o ônus da prova seja alterado. 

 

17. Poderes instrutórios do juiz 

 

No direito romano, especificamente no período denominado per formulas, o 

julgador não ficava condicionado ao resultado das provas produzidas no caso, tinha o livre 

poder de convicção, assim como não tinha a obrigação de motivar sua decisão, com a 

ressalva de que a decisão não poderia deixar de seguir a fórmula: declarar a procedência ou 
                                                 
219STJ, 4 turma. AgRg no Ag n. 1044463/PR, J. 5.5.2011, Dje 11.5.2011. 
220STJ, 3 Turma, REsp n. 722.600⁄SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 4.8.2005 
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não da ação. (condemnatio ou absolutio).221 O magistrado também tinha a opção de não 

decidir o caso quando não conseguisse compreender em absoluto a controvérsia entre as 

partes. Para tanto, tinha que prestar um juramento sibi nin liquere, declarando que o caso 

não era claro.222 

Ulteriormente, veio o período da cognitio extraordinária no direito romano, no qual 

“os magistrados não são simples particulares, indicados pelas partes, como no antigo 

direito. São agentes categorizados, pertencentes ao Estado e dispostos em escala 

hierárquica”.223 Este foi um importante marco na história do direito: o início 

da transferência da administração do poder jurisdicional do privado ao público. O juiz 

passa a participar não mais como particular, mas como órgão do Estado, ente do poder 

jurisdicional para dirimir conflitos entre os litigantes. 

No período dominato a administração da justiça passa a ser definitivamente do 

Estado e o magistrado passa a ter ainda mais liberdade do que no período per formulas.224 

Surge um novo direito por meio das constituciones imperiais.225 Finalmente no período das 

Ordenações Afonsinas o juiz passou a ser considerado efetivamente como imparcial ao 

litígio instaurado,226 devendo julgar de acordo com a controvérsia que lhe era apresentada 

(e não além dela), assim como as provas produzidas exclusivamente pelas partes. Nesse 

sentido, OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA relata que  

                                                 
221JUSTO, Antonio dos Santos. Direito privado romano. p. 365-368. 
222- o Código de Processo Civil Brasileiro não permite ao juiz se abster de julgar o processo em nenhuma 

circunstância (salvo hipóteses de suspeição). Rezam os arts. 126 e 456, respectivamente que “o juiz não se 
exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á 
aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de 
direito” e “encerrado o debate ou oferecidos os memoriais, o juiz proferirá a sentença desde logo ou no 
prazo de 10 (dez) dias”. 

223CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de direito romano. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2000. p. 297. 
224“no que toca aos poderes do juiz, o primeiro passo na direção da modernidade vem materializado no 

reconhecimento de que ele é uma agente estatal no desempenho de uma função pública cujos objetivos são 
bem mais amplos do que a mera satisfação das partes envolvidas no litígio. Fala-se da consciência de que, 
sob um prisma mais genérico, a atividade desempenhada pelo juiz também tem em vista impor e fazer valer 
o direito material positivado pelo próprio Estado e pacificar os conflitos ocorrentes na sociedade e que lhe 
forem submetidos. A compreensão desta característica marca o início da visão publicista do processo a 
qual, em que pese sua importância, não importou num imediato e integral expurgo de todos os resquícios 
do pensamento privatista anteriormente vigente” (PUOLI, José Carlos Baptista. Os poderes do juiz e as 
reformas do processo civil, cit., p. 21). 

225PARICIO, Javier; FERNÁNDEZ BARREIRO, A. História del derecho romano y su recepción europea. 5. 
ed. Madrid: Ed. Paideia, 2000. p. 137. 

226“ao juiz não deve importar que vença o litígio, que saia vitorioso o indivíduo X ou o indivíduo Y 
considerados nas suas características de indivíduos. Mas deve importar, sem sombra de dúvida, que sai 
vitorioso quem tem razão. Ao juiz, como órgão do Estado, interessa, e diria que a ninguém mais do que 
efetivamente tenha razão” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O juiz e a prova. Revista de Processo, São 
Paulo, ano 9, n. 35, p. 178, out. 1984). 
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“o juiz deve julgar a causa com base nos fatos alegados e provados pelas 
partes (iudex iudicare debet allegata et probata partium), sendo-lhe 
verdade a busca de fatos não alegados e cuja prova não tenha sido 
postulada pelas partes” .227 

 

Ou seja, mesmo diante de um perfil publicista, o juiz permaneceu como um fiscal 

da lei, que não participava do processo e não determinava a provas que seriam produzidas. 

O incentivo à iniciativa instrutória do juiz passou a ser difundido a partir de 1922 

sob a justificativa que a produção de provas por iniciativa única e exclusiva das partes 

poderia falhar na busca pela tutela dos interesses em litígio.228 Assim é que na Exposição 

de Motivos do Código de Processo Civil de 1939 foi expressamente mencionado o dever 

de o juiz ordenar o processo de maneira a obter o conhecimento da verdade: 

A direção do processo deve caber ao juiz; a este não compete apenas o 
papel de zelar pela observância formal das regras processuais por parte 
dos litigantes, mas o de intervir no processo de maneira que êste atinja, 
pelos meios adequados, o objetivo de investigação dos fatos e descoberta 
da verdade. Daí a largueza com que lhe são conferidos poderes, que o 
processo antigo, cingido pelo rigor de princípios privatísticos, hesitava 
em lhe reconhecer. Quer na direção do processo, quer na formação do 
material submetido a julgamento, a regra que prevalece, embora 
temperada e compensada como manda a prudência, é a de que o juiz 
ordenará quanto fôr necessária ao conhecimento da verdade. 

 

Pois bem. Cabe aqui delimitar o que são esses poderes instrutórios. Na lição de 

NORBERTO BOBBIO, poder significa a “capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir 

efeitos. Tanto pode ser referida a indivíduos e a grupos humanos corno a objetos ou a 

fenômenos naturais”.229 Já instruir é fornecer elementos para formar o convencimento 

(provando, alegando, trazendo precedentes). Instrução não como fornecimento de 

elementos, mas como preparação do processo de conhecimento. A fase instrutória não é 

aquela que se convença, mas aquela em que se colocam as situações para o julgamento. É a 

preparação do processo por maio da obtenção dos elementos necessários para o 

julgamento. 

                                                 
227BAPTISTA DA SILVA, Ovídio. Curso de processo civil. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabus, 

1991. p. 47. 
228GUSMÃO, Manoel Aureliano. Processo civil e comercial. São Paulo: Saraiva, 1924. v. 2, p. 105-106. 
229BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Tradução de 

Luís Guerreiro Pinto Cacais, João Ferreira, Gaetano Lo Mônaco, Renzo Dini e Carmen C. Varrialle. 
Brasília: Ed. da UnB, 1986. p. 933. 
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Os poderes instrutórios do juiz representam a direção do processo com a 

delimitação do objeto da prova e o deferimento dos meios de prova pertinentes; a 

possibilidade de iniciativa probatória por parte do magistrado; a valoração das provas 

produzidas.230 Isso não significa que as partes não mais deverão cumprir com os 

respectivos ônus probatórios no processo, mas que o juiz conduzirá o processo de modo a 

também determinar, de ofício, as provas que entender necessárias para a busca da 

verdade.231 

Tudo isso levando em consideração que as provas são produzidas com o objetivo de 

auxiliar o magistrado em seu livre convencimento sobre o contexto litigioso e, ao fim, 

concedendo ou não o direito material pretendido. Justamente porque as provas são 

produzidas para o juiz (e para o processo em si), e não para as partes, é que certamente o 

juiz terá condições de determinar quais são as provas necessárias em cada caso.232 

O poder de instrução da causa por parte do juiz encontra respaldo no Código de 

Processo Civil, especialmente nos artigos 125, 130 e 131. 

A partir do momento em que o processo possui a característica publicista, o 

interesse no resultado do litígio e a consequente busca por uma solução justa passar a ser 

do Estado e da própria sociedade, além do interesse das partes. Isso significa que diante da 

natureza pública do processo, independente de se discutir direitos disponíveis ou 

indisponíveis, o juiz deixa de ser um mero espectador para se tornar participante ativo do 

processo. Esse entendimento já foi delineado há algum tempo pelo Superior Tribunal de 

Justiça em julgamento de recurso especial, conforme trecho da ementa a seguir transcrita: 

 

 

 

                                                 
230“consistem os poderes instrutórios na sujeição de todos ao dever de colaboração com o Poder Judiciário 

para a produção de provas, na admissão ou não das provas requeridas, na direção da produção das provas 
deferidas, na valoração das provas produzidas e na determinação de ofício de produção probatória” 
(MIRANDA, Vicente. Poderes do juiz no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 209). 

231“Assim, não deve o julgador, diante de um resultado insuficiente da instrução da causa, recorrer 
imediatamente às regras sobre o ônus da prova. Se verificar a possibilidade de esclarecer algum fato, 
mediante a realização de determinada prova, não pode se omitir” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. 
Poderes instrutórios do juiz. 4. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2009, p. 125)  

232“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” (STJ, 3 Turma, Resp n. 1125621/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, J. 19.8.2010, Dje. 7.2.2011). 
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diante do cada vez maior sentido publicista que se tem atribuído ao 
processo contemporâneo, o juiz deixou de ser mero espectador inerte da 
batalha judicial, passando a assumir posição ativa, que lhe permite, dentre 
outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça 
com imparcialidade e resguardando o principio do contraditório.233 

 

Como bem mencionado na referida ementa, os poderes do juiz devem ser utilizados 

sem que sejam violados o contraditório e a imparcialidade. Para tanto, basta ao magistrado 

conduzir o processo de maneira a permitir a ampla defesa das partes, o direito ao 

contraditório e sempre observando a igualdade. Justamente por esse motivo é que a decisão 

do juiz determinando a produção de determinada prova, deverá ser fundamentada, ou seja, 

a realização de provas por determinação judicial deve ser motivada de modo a permitir a 

manifestação das partes e a adoção das medidas cabíveis, por exemplo, a interposição de 

recurso em face da decisão que determina a produção de uma prova. 

No que diz respeito à garantia de um juiz imparcial, também não há preocupação 

quanto aos poderes instrutórios, desde que estes poderes sejam exercidos sem qualquer 

favorecimento a uma das partes. 

A imparcialidade deve ser um atributo natural do juiz comprometido com a busca 

pelo processo justo.234 Juiz imparcial é o juiz que não toma partido em favor de nenhuma 

das partes, que não possui qualquer interesse pessoal no resultado do processo. Juiz 

imparcial é aquele que julga o processo sem qualquer avaliação religiosa, político-

partidária ou até mesmo moral, ou seja, sem pré-julgamentos. No entanto, é certo que este 

juiz deve observar aspectos sociais e históricos. Como um agente político, o juiz tem que 

estar constantemente ligado à s realidades sociais e políticas que lhe rodeiam.235 

A imparcialidade não pode ser confundida com a postura de um juiz ativo, 

participativo, comprometido com a justiça. Até mesmo porque o artigo 130 do Código de 

Processo Civil determina de maneira clara que o juiz pode e deve intervir na instrução 

probatória sempre que entender que o conjunto de provas apresentado pelas partes não é 

suficiente. 
                                                 
233STJ, 4 Turma, Resp n. 215.247/PB, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, J. 5.10.95, Dje 6.12.1999.  
234A imparcialidade é uma garantia do processo prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 

10), no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, promulgado pelo Brasil por meio do Decreto n. 
592, de 6 de julho de 1992 (art. 14.1) e, na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José 
da Costa Rica), promulgado pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992 (art. 8). A Constituição 
Federeal de 1988 não trata de maneira expressa deste princípio, mas confere força de emenda aos tratados e 
convenções internacionais em seu artigo 5º, parágrafos 2º e 3º. 

235PUOLI, José Carlos Baptista. Os poderes do juiz e as reformas do processo civil, cit., p. 43-45. 
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Outra questão que não pode deixar de ser observada é o entendimento de que esta 

disposição legal conflitaria com a teoria da distribuição dinâmica, no sentido que 

irrelevante seria a teoria quando exercidos os poderes instrutórios do juiz, já que a prova já 

teria sido realizada.236 

Entretanto, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova vai ao encontro dos 

poderes instrutórios do juiz, ao passo que cabe ao juiz envidar todos os esforços para a 

obtenção dos esclarecimentos necessários ao seu convencimento. Além disso, é possível, 

mesmo após ampla instrução probatória, que subsista incerteza a respeito da solução do 

caso, inviabilizando a sua conclusão.237 Os poderes instrutórios não se limitam à iniciativa 

do magistrado na produção de provas, mas a toda instrução do processo de maneira ativa e 

participativa. 

Não menos importante que isso, vale lembrar que as regras dos ônus probatórios 

não são apenas regras de julgamento e, portanto, não devem ser utilizadas pelo magistrado 

somente quando do encerramento da instrução, quando todas as provas já teriam sido 

realizadas. O ônus da prova também servirá como orientação para a conduta das partes 

(ônus subjetivo). E como já mencionado, o direito das partes produzirem provas não 

conflita com os poderes instrutórios do juiz. 

A flexibilização do ônus da prova deve ser encarada como medida excepcional para 

situações em que a regra previamente estabelecida sobre o ônus da prova não se mostre 

suficiente para que o objetivo final do processo seja atingido. Ou seja, os amplos poderes 

instrutórios do juiz podem representar a necessária adequação das regras processuais ao 

caso em concreto para que seja restaurada a situação de equilíbrio entre as partes, podendo 

ser utilizada, neste momento, uma flexibilização das regras sobre ônus da prova sem que 

acarrete em pré-julgamento. 
                                                 
236“Desconheço a questão processual argentina e uruguaia nem quais problemas a teoria, lá nascida, veio 

resolver; mas não vejo maior interesse no processo civil brasileiro, perfeitamente aparelhado para a 
distribuição do ônus da prova. Os poderes de instrução do juiz estão delineados no art. 130 do CPC, e mais 
não é preciso; documentos em poder da parte podem ser requisitados pela outra parte ou pelo juiz, sob pena 
de fazerem prova contra quem não os apresentar; a prova, se não for custeada pela parte, pode ser custeada 
pelo Estado, como de ordinário acontece. O juiz tem ampla liberdade para valorar a prova e pode valer-se 
de presunções, do conhecimento notório, dos usos e costumes, da qualidade das partes, da responsabilidade 
objetiva; em suma, em que pese a atraente denominação e a diferente roupagem, não vi grande avanço na 
teoria descrita” (TJ-SP, Câmara Reservada de direito Ambiental, Agravo de instrumento n. 953.287-5/1-00, 
rel. des. Torres de Carvalho, J. 26.11.2009). 

237- Sobre este tema BEDAQUE trata relata a possibilidade de utilização da teoria para abrandar os efeitos do 
descumprimento do ônus prova, em seu caráter subjetivo. Adiante, menciona que sendo a iniciativa 
probatória insuficiente para o conhecimento dos fatos, as consequências pelo descumprimento do ônus da 
prova recairiam sobre aquele que teria melhor condições de provar. (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. 
Poderes instrutórios do juiz. 4. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2009, p. 120-121) 
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Os poderes instrutórios do juiz também contribuem para a flexibilização das regras 

do ônus probatório, na medida em que a garantia do direito à prova é um dever do Estado. 

Se o juiz não desenvolve atividade destinada a tentar fazer com que a reprodução dos autos 

coincida com a relação jurídica dos fatos, evidentemente que aquele processo não vai 

produzir um resultado justo. E este resultado justo pressupõe a formação probatória no 

processo de acordo com aquilo que se verificou no direito material. 

A ausência de iniciativa probatória pelo juiz corresponde a alguém assistir 

passivamente a um duelo entre o lobo e o cordeiro. Evidentemente, não estará atendido o 

princípio da igualdade substancial que, segundo a moderna ciência processual, deve 

prevalecer sobre o da mera igualdade formal. E, em razão dessa passividade do julgador, 

provavelmente se chegará a um resultado diverso daquele desejado pelo direito material. 

Ou seja, o objetivo do processo não será alcançado. 

 

18. Projeto do Novo Código de Processo Civil 

 

Por meio dos atos nn. 379 e 411/2009, a Presidência do Senado Federal elegeu uma 

comissão de juristas para elaboração do anteprojeto do Código de Processo Civil238 para 

ser entregue no prazo de 180 (cento e oitenta dias), contados a partir de 1ª de novembro de 

2009. 

Para a elaboração do trabalho, a comissão tomou como ideologias norteadoras a 

redução do excesso de formalismos, a busca de um ordenamento mais célere à prestação da 

justiça, com redução do número de demandas e recursos em andamento e a valorização da 

jurisprudência, dentro outros aspectos. 

No que diz respeito ao sistema de provas, foi mantido no livro da parte geral do 

código. A observação a ser apresentada foi a parcial reprodução dos termos do art. 333 do 

atual Código, no art. 261 do Anteprojeto da Comissão, com a inclusão do termo 

“ressalvados os poderes do juiz”: 

                                                 
238Integram a comissão os seguintes juristas: Luiz Fux (Presidente); Teresa Arruda Alvim Wambier 

(Relatora); Adroaldo Furtado Fabrício; Benedito Cerezzo Pereira Filho; Bruno Dantas; Elpídio Donizetti 
Nunes; Humberto Theodoro Júnior; Jansen Fialho de Almeida; José Miguel Garcia Medina; José Roberto 
dos Santos Bedaque; Marcus Vinicius Furtado Coelho e Paulo Cesar Pinheiro Carneiro 
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Art. 261: “o ônus da prova, ressalvados os poderes do juiz, 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. 

 

No artigo seguinte do Anteprojeto, sem correspondência com o atual Código, foi 

acrescentada a inovadora disposição:  

Art. 262: “Considerando as circunstâncias da causa e as peculiaridades 
do fato a ser provado, o juiz poderá, em decisão fundamentada, 
observado o contraditório, distribuir de modo diverso o ônus da prova, 
impondo-o à parte que estiver em melhores condições de produzi-la. 

§ 1º Sempre que o juiz distribuir o ônus da prova de modo diverso do 
disposto no art. 261, deverá dar à parte oportunidade para o desempenho 
adequado do ônus que lhe foi atribuído. 

§ 2º A inversão do ônus da prova, determinada expressamente por 
decisão judicial, não implica alteração das regras referentes aos encargos 
da respectiva produção”. 

 

Apresentado o Anteprojeto, foi criada uma comissão temporária de reforma do 

Código de Processo Civil, de relatoria do senador Valter Pereira, sendo que 217 (duzentos 

e dezessete) ementas foram apresentadas.239 

De acordo com a referida comissão: “o Livro I traz um Título dedicado ao que pode 

ser chamado de ‘teoria geral das provas’ (arts. 257 a 276). Nele, o Projeto acolhe o que 

parcela da doutrina vem chamando de ‘distribuição dinâmica do ônus da prova’, para 

permitir que o magistrado, diante das vicissitudes do caso concreto, modifique o ônus da 

prova, atribuindo-o ao autor ou ao réu consoante as melhores condições de sua produção 

(art. 262)”. 

Sobre esse tema, o senador Adelmir Santana, membro da comissão de reforma, 

propôs a supressão do mencionado art. 262, sob o fundamento de que o artigo teria 

disposições genéricas, com benefícios que poderiam acarretar em violação da igualdade 

entre as partes e aos princípios da legalidade e da segurança jurídica relacionada ao atual 

sistema de distribuição do ônus da prova.240 

                                                 
239O art. 374 do RI/SF prevê que a apreciação de projetos de Código deve ser realizada por uma Comissão 

Temporária de Senadores. Seguindo esta regra, a Comissão foi instalada no dia 4 de agosto de 2010 e seus 
trabalhos se encerrarão em 22 de dezembro de 2010.  

240Emenda n. 3 – item I.7.31 do parecer apresentado pela comissão de reforma. 
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A referida emenda foi rejeitada pela comissão do Senado, uma vez que 

 

As regras sobre a inversão do ônus da prova, transferido à parte que se encontre 
em melhores condições de produzi-la, de acordo com as circunstâncias da causa 
e as peculiaridades do fato a ser provado, por meio de decisão fundamentada, 
com respeito ao contraditório, constituem um inegável avanço no direito 
processual brasileiro, e seria um retrocesso retirá-las do projeto. 

 

Desse modo, os termos dos artigos 261 e 262 foram mantidos na íntegra, apenas 

com alteração dos números, passando suas disposições para os artigos 357 e 358 do projeto 

definitivo apresentado pelo Senado. 

Corroboramos esse entendimento. A aplicação não viola o direito de defesa e o 

devido processo legal. Muito pelo contrário. A teoria visa a manter a igualdade material 

entre as partes e buscar a justiça no caso concreto, desvendando-se a verdade dos fatos, no 

maior grau de verossimilhança possível. Além disso, é cediço que a prova é sempre 

produzida para o juiz, de modo que não há que se falar e m produção de prova contra a 

própria parte. 

Portanto, duas foram as principais alterações sobre o tema. A primeira foi a 

inclusão da expressão “ressalvados os poderes do juiz” no art. 261 (atual 357) do 

Anteprojeto. Parece-nos que a inclusão da mencionada expressão seria desnecessária por 

conta da disposição contida no artigo seguinte que permite ao juiz modificar tal regra. O 

que pode se interpretar é que a comissão do Anteprojeto pretendeu manter uma regra 

norteadora e estática sobre o ônus da prova e, permitir ao julgador, em situações 

excepcionais, desconsiderar a regra ali contida para distribuir o ônus de maneira dinâmica, 

dada as peculiaridades do caso concreto. 

Em outras palavras: pode-se interpretar que o termo utilizado tenha por objetivo 

valorizar a atuação e participação do juiz não mais como mero julgador, mas sensível aos 

anseios da sociedade e na busca de solucionar os litígios na maior proximidade da verdade 

real.241 

                                                 
241Nessa mesma linha de raciocínio e visando a participação ativa do julgador, a disposição contida no 

vigente artigo 130 do Código de Processo Civil foi transportada para o artigo 354 do Projeto definitivo 
apresentado ao Senado, com redação expressa sobre a necessidade de fundamentação da decisão que 
indefere a produção de determinada prova, o que, de fato, já se faz necessário, mas não contém regra 
expressa. Tal avanço não se deu na hipótese de determinação de prova de ofício, uma vez que o parágrafo 
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A segunda alteração foi a inclusão da possibilidade de o juiz distribuir o ônus da 

prova de maneira diversa daquela regra estática relacionada com a natureza do fato e da 

posição da parte. Certamente, a inclusão desse artigo se caracteriza em grande avanço, ao 

passo que possibilitará o rompimento legal com a visão estática do ônus da prova em prol 

de análise pelo magistrado de qual das partes está em melhores condições de produzi-la.  

Parte da doutrina entende que a dinamização do ônus da prova já seria possível nos 

termos do vigente Código de Processo Civil, com fundamento nos artigos 130 e 333, 

parágrafo único e de acordo com a Constituição Federal, em decorrência dos princípios da 

igualdade, lealdade, devido processo legal e acesso à justiça:242 

Não há nenhum óbice constitucional ou infraconstitucional à dinamização 
do ônus da prova no processo civil brasileiro. Muito pelo contrário. À 
vista de determinados casos concretos, pode se afigurar insuficiente, para 
promover o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, 
uma regulação fixa do ônus da prova, em que se reparte prévia, abstrata e 
apriorísticamente o encargo de provar. Em semelhantes situações, tem o 
órgão jurisdicional, atento à circunstância de o direito fundamental ao 
processo justo implicar direito fundamental à prova, dinamizar o ônus da 
prova, atribuindo-o a quem se encontre em melhores condições de 
provar.243 

 

Efetivamente já se verifica a utilização da teoria pelos Tribunais. No entanto, tal 

circunstância não nos chega a concluir pela desnecessidade de inclusão de regra expressa 

na lei processualista. Pelo contrário, são justamente estas decisões que fortalecem ainda 

mais a previsão legal da teoria da distribuição dinâmica. Além disso, por se tratar de regra 

                                                                                                                                                    
único do art. 354 do Projeto do Senado deixou de expressar a necessidade de fundamentação nestes casos, o 
que poderá causar prejuízos às partes. Da mesma maneira, restou disposto que a prova será produzida para 
a formação do livre convencimento do juiz (art. 353 do Projeto: “As partes têm direito de empregar todos 
os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar 
fatos em que se funda a ação ou a defesa e influir eficazmente na livre convicção do juiz”). Ainda vale 
mencionar o avanço pela adoção pelo Anteprojeto do princípio normativo da comunhão de provas, no 
artigo 355: “o juiz apreciará livremente a prova, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e 
indicará na sentença as que lhe formaram o convencimento”. Eis mais um fundamento voltado a busca pela 
solução justa e pela formação do livre convencimento do juiz, a fim de evitar julgamentos fundados 
somente na verdade formal. Esse dispositivo não deve ser interpretado como a obrigatoriedade da parte 
produzir prova contra si mesma, pois não se trata de obrigação, mas sim de ônus. Ficará a critério da parte 
decidir pela produção da prova ou suportar os encargos de não produzi-la.  

242MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado. 2. ed. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010. p. 335-336. Igualmente: RIBEIRO, Flávia Pereira; AZZONI, Clara 
Moreira. Distribuição do Onus Probatório. A prova no direito processual civil. Estudos em Homenagem ao 
professor João Batista Lopes. NETO, Olavo de Oliveira; MEDEIROS NETO, Elias Marques de; LOPES, 
Ricardo Augusto de Castro (Coord). São Paulo: Editora Verbatim. 2013. p. 201; BAZZANETE, Thaís. 
Distribuição dinâmica dos ônus probatórios: análise à luz do devido processo legal e do acesso à justiça. 
Revista de Processo. Vol. 205, p. 55, mar-2012. 

243 Idem, ibidem. p. 103. 



 114 

a ser utilizada em caráter excepcional, é mais adequado que esteja prevista em lei, 

contendo de maneira clara quais são os requisitos autorizadores para o magistrado a 

aplicar.  

Também não pode deixar de ser mencionado que embora a teoria da distribuição 

dinâmica seja mencionada em algumas decisões do Judiciário brasileiro, constatou-se que 

em alguns destes casos a referida teoria tem sido aplicada de maneira equivocada, como se 

se tratasse de inversão do ônus da prova. Este é mais um dos motivos que justifica a sua 

regulamentação pelo Código de Processo Civil. 

Ainda no que diz respeito a inclusão da dinamização do ônus da prova, o Projeto 

não determinou de maneira expressa se a aplicação da teoria poderá ocorrer de ofício pela 

magistrado ou se dependerá de um pedido por uma das partes. Entretanto, pela 

interpretação do dispositivo, entende-se que o juiz poderá aplica-la de ofício, mediante 

decisão fundamentada, à luz do contraditório prestigiado pelo Projeto. 

A crítica que se faz ao referido artigo 358 (262 do Anteprojeto) está relacionada 

com a utilização do termo “inversão do ônus”. O artigo em questão pode ocasionar 

confusão entre a teoria da distribuição dinâmica e a inversão do ônus da prova. 

A inversão do ônus da prova é instituto que já existe no Brasil e é aplicado 

principalmente nas relações de consumo, de acordo com requisitos previamente 

estabelecidos na Lei. Ou seja, a inversão do ônus da prova se dá pela simples verificação 

de um dos requisitos autorizadores (hipossuficiência ou verossimilhança das alegações), 

até mesmo de ofício. 

Já a distribuição dinâmica, segundo a melhor doutrina, depende de comprovação da 

dificuldade ou impossibilidade de uma das partes produzir a prova e da facilidade ou de 

melhores condições da parte contrária para tanto. Sempre sobre um fato determinado.244 

Assim, a inversão do ônus da prova pode ser realizada em relações de consumo e 

quando não for vedada pela lei (o parágrafo único do art. 333 do atual Código de Processo 

Civil determina as hipóteses de vedação da inversão convencional do ônus da prova). Em 

contrapartida, a teoria da carga dinâmica das provas possui algumas peculiaridades 

expressas na doutrina que a diferem da inversão. De acordo com a aplicação da teoria, o 

                                                 
244Marinoni entende sob esse aspecto que “o juiz não precisa inverter o ônus da prova, pois esse ônus já está 

invertido (ou definido) pela lei” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz. Prova, cit., 2. 
ed. 2009, p.193). 
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que se verifica é que a dinamização se dará quando o juiz verificar a possibilidade ou não 

de uma parte realizar a prova do fato de maneira menos dificultosa. É necessário que uma 

das partes tenha dificuldade ou impossibilidade de produzir a prova e, ao mesmo tempo, 

que a parte contrária e que não teria a incumbência da prova, tenha maior facilidade para 

tanto. Não há dinamização se ambas as partes se encontram em situação de desvantagem. 

Vale transcrever a menção de Gustavo Quintanilha Telles de Menezes, ao tratar da 

inovação em questão:  

“para corrigir deficiências do sistema, o projeto de novo ordenamento 
processual permite expressamente ao magistrado a distribuição dinâmica 
do ônus da prova, atribuindo o encargo da prova de determinado fato 
aquela parte que se encontre em melhores condições de fazê-lo. Numa 
atenta observação das condições em que se encontram as partes em 
relação à facilidade ou não de acesso às provas, o juiz deve, se 
necessário, inverter o ônus da prova, não permitindo que qualquer delas se 
prevaleça de uma posição de vantagem para frustrar a apuração de fatos 
que à outra beneficiariam. Ninguém pode perder um direito por não ter 
conseguido apresentar a prova dos fatos que o sustentam, se essa prova 
não está ao seu alcance, mas da parte contrário ou de terceiro”.245 

 

Esta sugestão de nova inclusão sobre as regras do ônus da prova já havia sido 

apresentada no Projeto de Lei n. 3015, proposto em 13 de março de 2008, de autoria de 

Manoel Alves da Silva Júnior. O referido projeto tinha por proposta a alteração do artigo 

333, do Código de Processo Civil, com a inclusão do parágrafo segundo, nos seguintes 

termos: “§ 2º É facultado ao juiz, diante da complexidade do caso, estabelecer a 

incumbência do ônus da prova de acordo com o caso concreto”. Referida proposição difere 

em um grande aspecto da teoria da distribuição dinâmica, ao passo que estabelece como 

critério de flexibilização da complexidade da causa. 

O Projeto n. 3015/2008 se encontra, atualmente, apensado à outros Projetos de Lei 

junto à Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6025, de 2005, 

ao Projeto de Lei nº 8046, de 2010, ambos do Senado Federal, e outros, que tratam do 

Código de Processo Civil e do Anteprojeto do Código de Processo Civil. 

 

 

                                                 
245MENEZES, Gustavo Quintanilha Telles de. A atuação do juiz na direção do processo. In: FUX, Luiz 

(Coord.). O novo processo civil brasileiro (direito em expectativa): reflexões acerca do Projeto do novo 
Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 210. 
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19. Anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos 

 

Apenas a título de comparação, vale dizer que o Anteprojeto do Código Brasileiro 

de Processos Coletivos adotou de maneira completa o critério dinâmico da prova, nos 

seguintes termos:  

Art. 10: Provas - São admissíveis em juízo todos os meios de prova, 
desde que obtidos por meios lícitos, incluindo a prova estatística ou por 
amostragem. § 1º. Sem prejuízo do disposto no artigo 333 do Código de 
Processo Civil, o ônus da prova incumbe á parte que detiver 
conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre os fatos, ou 
maior facilidade em sua demonstração. 

 

A intenção do legislador foi delinear regras mais condizentes à busca pela 

preservação do meio ambiente, à tutela dos direitos coletivos. Até mesmo porque, como já 

decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso de relatoria do 

Ministro Humberto Gomes de Barros:  

O exercício das ações coletivas pelo Ministério Público deve ser admitido 
com larguesa. Em verdade a ação coletiva, ao tempo em que propicia 
solução uniforme para todos os envolvidos no problema, livra o Poder 
Judiciário da maior praga que o aflige, a repetição de processos 
idênticos”.246 

 

Ou seja, os processos coletivos, por tratarem de direitos difusos e indisponíveis da 

sociedade, necessitam de um tratamento prioritário por meio de um processo que garanta 

uma prestação jurisdicional efetiva. 

Assim é que os processos coletivos devem ser processados sempre atendendo aos 

princípios da máxima efetividade, amplitude e prioridade jurisdicional.247 Tais princípios 

podem ser alcançados mediante a flexibilização do exercício de proteção ao meio 

ambiente, como, por exemplo, a flexibilização das regras do ônus probatório. 

 

                                                 
246STJ, 1 Turma. Resp n. 265538/SP, rel. min. Humberto Gomes de Barros, J. 4.9.2001. 
247MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. A prova no processo coletivo ambiental: necessidade de superação 

de velhos paradigmas para a efetiva tutela do meio ambiente. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 
15, n. 57, p. 102, jan./mar. 2010.  
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IX. ENCERRAMENTO 

 

21. Conclusões 

 

As discussões sobre o ônus da prova não podem ser estudadas sem antes analisar o 

direito fundamental à prova. Neste estudo foi demonstrado que o direito à prova está 

intimamente relacionado com o princípio do contraditório e do direito de defesa. Sabendo-

se que a prova é instituto do direito processual, é necessário examiná-la sob o ponto de 

vista da garantia constitucional ao instrumento adequado à solução das controvérsias. As 

provas devem ser dotadas de efetividade suficiente para assegurar ao titular da tutela o 

interesse juridicamente protegido em sede material. 

O breve estudo apresentado teve como objetivo tratar das teorias de distribuição do 

ônus da prova, com destaque para o sistema brasileiro e para a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. 

Foi demonstrada a adoção pelo Brasil desde as disposições contidas no Código de 

Processo Civil de 1939 da teoria de Chiovenda que distribui o ônus de maneira estática. Os 

principais argumentos para essa teoria são o interesse e a facilidade que resultam na 

produção de provas de acordo com a posição ocupada pela parte na demanda (autor ou réu) 

e a natureza do fato (constitutivo, modificativo, impeditivo ou extintivo). 

A partir dessas premissas, está definido a qual das partes caberá o ônus de provar, 

sob pena de a parte que assim não o fizer sofrer as consequencias de eventual ausência de 

formação de livre convencimento do juiz sobre o conflito, gerando um julgamento 

objetivo, fundado na ausência de provas. 

No entanto, o que se verificou é que a visão estática, em alguns casos, resultaria em 

um tratamento imparcial das partes, ou seja, por serem “iguais”, deveriam ser tratadas sem 

distinção, à luz do princípio da segurança jurídica e da previsibilidade do procedimento. 

Essa visão vai de encontro às premissas do Estado constitucional e ao acesso à ordem 

jurídica justa, como direito fundamental (CF, art. 5, XXXV). 
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Nessa linha de raciocínio é que foram apontadas as críticas existentes por parte da 

doutrina sobre as imutáveis regras de distribuição do ônus da prova. Em realidade, foi 

constatado que o artigo 333 do Código de Processo Civil, em determinadas situações, pode 

contrariar a moderna tendência e interpretação do processo civil instrumentalista. Referido 

artigo, por conter regra inflexível, não se mostra compatível com as possíveis 

desigualdades entre as partes no âmbito da produção de provas, de modo que pode 

ocasionar desequilíbrio e dificultar o amplo acesso à justiça. 

Apresentados estes apontamentos, o estudo tratou da teoria das cargas dinâmicas da 

prova, difundida principalmente por Jorge Peyrano, a qual permite que o encargo da prova 

seja distribuído de acordo com as condições das partes sobre determinados fatos a serem 

comprovados. Dentre as características da teoria analisada, destacam-se o dever de 

colaboração das partes, a igualdade de partes e a busca pela efetividade do processo. 

Essa distribuição dinâmica deve importar em uma medida excepcional sobre a 

repartição, em hipóteses em que a aplicação da lei poderá implicar em resultados 

desvantajosos e injustos. É necessário que além da dificuldade ou impossibilidade da 

produção da prova por uma das partes, a outra tenha condições de produzi-la sem que lhe 

ocasione uma probatio diabólica reversa. 

Também se faz necessário que o ônus da prova seja observado pelo seu caráter 

subjetivo, uma vez que as partes devem ser previamente comunicadas ou, ao menos, 

advertidas em decisão saneadora sobre a possibilidade de aplicação da teoria da 

distribuição dinâmica do ônus da prova sobre fato determinado. A ausência de 

pronunciamento do magistrado neste sentido poderá resultar em violação ao princípio do 

contraditório. 

Ou seja, a teoria não pode ser utilizada pelo magistrado sem que sejam observadas 

as peculiaridades do caso em concreto, o respeito ao contraditório, o momento da sua 

aplicação e os limites de sua aplicação. 

Atualmente, a lei processualista dispõe de meios de flexibilização dos encargos 

probatórios, como, por exemplo, os poderes instrutórios do juiz e previsões específicas de 

inversão do ônus da prova. Neste sentido, em pesquisa realizada no Superior Tribunal de 

Justiça e nos Tribunais Federais brasileiros foram localizados acórdãos que mencionam a 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica, exemplificados no apêndice A desta 

dissertação.  
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Entretanto, embora os Tribunais mencionem a teoria, parte dos acórdãos analisados 

a confundem com a inversão do ônus da prova, de modo que ainda se faz necessário 

amadurecimento das características da teoria para que não seja equivocadamente utilizada 

sob a veste de inversão. 

Por fim, o estudo tratou a inclusão das cargas dinâmicas como regra subsidiária da 

distribuição estática do ônus, embarcada pelo Anteprojeto do Código de Processo Civil. 

Como relatado, o ordenamento pátrio já nos permite flexibilizar o ônus da prova em 

determinadas situações, de modo que a sugestão contida no Anteprojeto vem ao encontro 

dos anseios da sociedade por mudanças no ordenamento que valorizem a efetivação de 

soluções justas.  

E mais, com a inclusão de disposição expressa de dinamização dos encargos no 

Código de Processo Civil, o que se espera é a garantia de maior participação do juiz na 

instrução do processo sob a ótica de um processo publicista e observando as peculiaridades 

do caso em si, evitando possíveis injustiças ou, até mesmo, a aplicação do ônus da prova 

como regra de julgamento em hipóteses de não convencimento do juiz. 

A participação do juiz na busca pela verdade real é medida necessária para que 

acompanhe os anseios do processo moderno que não mais coaduna com o excesso de 

formalismos. Seu escopo maior é garantir a efetivação da tutela. Nesse contexto, é cediço 

que a disposição atual do Código nem sempre resulta em soluções justas e que se adequem 

ao caso em concreto.  

Diante de todo o exposto, espera-se que a teoria dinâmica de distribuição do ônus 

da prova seja efetiva e corretamente aplicada pelos magistrados, nas suas peculiaridades de 

excepcionalidade e não como regra geral que ignore a previsão estática hoje vigente e 

mantida pelo Anteprojeto. Ou seja, a utilização da teoria estática somente deverá ser 

afastada – em situações específicas – sempre que constatado que causará prejuízos ou que 

impedirá a efetivação da tutela pretendida. 

Isso significa que não haverá mais óbice para o julgador conduzir o processo 

adequadamente, mediante juízo de ponderação, toda vez que for constatado e comprovado 

que a parte deveria produzir a prova não possui condições de fazê-la e que, em 

contrapartida, a parte contrária poderá suportar o encargo com maior facilidade. 
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Respeitados os princípios constitucionais do devido processo legal, igualdade de 

partes, do contraditório, da imparcialidade e com decisão fundamentada, não haverá 

violação ou impedimentos para a dinamização do ônus, desde que observadas as 

peculiaridades do caso. 
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XI. APÊNDICE A 

 

22. Análise jurisprudencial 

 

Em pesquisa realizada na jurisprudência foram localizados acórdãos proferidos pelo 

Superior Tribunal de Justiça e por Tribunal da Federação, ao analisarem os casos em 

concreto, mencionam a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova. 

No entanto, é muito importante esclarecer que a teoria da distribuição dinâmica do 

ônus da prova tem sido aplicada incorretamente em grande parte dos julgados. É o que será 

demonstrado adiante por meio da transcrição de ementas e trechos de acórdãos seguidos de 

comentários esclarecedores dos casos em questão. 

TARIFAS BANCÁRIAS 

Ementa: TARIFAS BANCÁRIAS. Pretensão de reforma da sentença que 
julgou procedente o pedido para afastar a incidência de tarifas na 
composição do débito Descabimento Hipótese em que, ausente prova da 
contratação das tarifas, não era exigível a cobrança de tais valores, uma 
vez que devem ser tidas como não pactuadas entre as partes. Recurso 
desprovido nesta parte. 

Trecho do acórdão: E mesmo pela regra da distribuição dinâmica do 
ônus da prova, cabia ao réu a exibição do contrato, dada a sua facilidade 
em apresentá-lo e comprovar a contratação das tarifas impugnadas. Nesse 
contexto, descumprido o ônus probatório pelo réu e ausente o documento, 
de rigor a conclusão de que as tarifas exigidas não foram contratadas.248 

 

Comentário: Trata-se de ação de inexigibilidade de cobrança de tarifas bancárias 

em que o autor não possuía cópia do contrato bancário firmado com o réu, motivo pelo 

qual pleiteou a sua exibição pelo banco demandado. Não tendo sido apresentado o 

documento, o Tribunal manteve a decisão de primeiro grau, que declarou a inexigibilidade 

da cobrança das tarifas discutidas por que, de acordo com a distribuição dinâmica do ônus 

da prova, caberia ao banco juntar o documento, depois de intimado para tanto. O que não o 

fez e arcou com o ônus de tal conduta. 

                                                 
248TJ-SP, 13ª Câmara de Direito Privado, Apelação n. 0046103-40.2010.8.26.0576, rel. dês. Ana de Lourdes 

Coutinho Silva, J. 9.5.12, DJ. 23.5.2012. 
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A distribuição dinâmica do ônus da prova foi corretamente utilizada porque, 

respeitadas as regas do art. 333 do Código de Processo Civil, era impossível ao autor 

produzir a prova documental por não ter uma cópia do contrato celebrado. Contrariamente, 

ao Banco réu era mais fácil apresentar o documento em juízo e permitir ao julgador 

apreciar a exigência ou não da tarifa em discussão. 

Ementa: recurso especial. Direito do consumidor. Inversão do ônus da 
prova. Momento. Sentença. Possibilidade. Regra de julgamento. Ofensa 
ao princípio do contraditório. Inexistência. 

Trecho do acórdão: Dentro dessa perspectiva, as regras quanto ao ônus 
da prova, na medida do possível, devem ser aplicadas apenas em regime 
de exceção, ou seja, predominantemente nas hipóteses em que, ao 
sentenciar, o juízo não disponha, por impossibilidade material, de 
elementos suficientes para decidir em favor de um, ou de outro litigante. 
Nos processos em que seja possível a comprovação do direito da parte, 
todos devem atuar para tal comprovação. O processo, assim, torna-se 
instrumento de justiça, não de punição; torna-se um campo para o 
exercício e a defesa de direitos, não um campo repleto de armadilhas para 
as partes; torna-se um terreno no qual se exercita o princípio da igualdade 
substancial, e não meramente formal. Essa postura vale especialmente 
demandas de consumo. O dever de lealdade e de colaboração que 
incumbe às partes, o processo, determina que elas atuem sempre no 
sentido de facilitar a realização da justiça. Modernamente, o processo 
caminha no sentido de atribuir o ônus quanto à prova dos fatos, não a 
uma parte pré-determinada mediante regras rígidas, mas à parte que 
apresentar melhores condições de produzir a prova, numa perspectiva 
dinâmica de distribuição do ônus da prova. Assim, a atuação de todos, 
durante o processo, deve ser predominantemente ativa: nem autor, nem 
réu, devem se apoiar nas regras de distribuição subjetiva do ônus da 
prova para se omitir, contando com a possível falha da outra parte ou com 
os limites das regras processuais, para impedir a realização de um 
direito.249 

 

Comentário: Discute-se o ônus da prova como regra de julgamento. Em 

determinando trecho do acórdão a ministra Nancy Andrighi menciona a distribuição 

dinâmica e justifica sua aplicação no dever de colaboração das partes.  

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO 

Ementa: responsabilidade civil. Médico. Clínica. Culpa. Prova. 1. Não 
viola regra sobre a prova o acórdão que, além de aceitar implicitamente o 
princípio da carga dinâmica da prova, examina o conjunto probatório e 
conclui pela comprovação da culpa dos réus. 2. Legitimidade passiva da 
clínica, inicialmente procurada pelo paciente. 3. Juntada de textos 

                                                 
249STJ, Recurso Especial n. 1.125.621/MG, min. rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ. 7.2.11. 
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científicos determinada de ofício pelo juiz. Regularidade. 4. 
Responsabilização da clínica e do médico que atendeu o paciente 
submetido a uma operação cirúrgica da qual resultou a secção da medula. 
5. Inexistência de ofensa à lei e divergência não demonstrada. Recurso 
Especial não conhecido.250 

 

Comentário: Este julgamento ocorreu em junho de 1996. Trata-se de ação 

indenizatória objetivando a condenação da CLÍNICA Neurológica e Neurocirúrgica de 

Joinville e do médico ao ressarcimento das despesas de tratamento, lucros cessantes e 

prestação alimentícia vitalícia mensal por conta de erro cirúrgico. A 4ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça entendeu pela procedência do pedido por conta das provas trazidas para 

o processo e pela ausência de provas apresentadas pelos réus no que diz respeito à 

regularidade dos procedimentos adotados, tendo em vista que é o profissional (e 

solidariamente a Clínica) que possuía melhores condições e conhecimento técnico para 

comprovar a regularidade dos procedimentos e a inexistência do alegado erro médico na 

cirurgia e não o fizeram. 

Nesse caso, a distribuição dinâmica do ônus da prova foi utilizada como 

fundamento secundário, uma vez que o autor apresentou provas para comprovar o dano o 

que, por si só, seria suficiente para a procedência do pedido. No entanto, os julgadores 

entenderam por bem fundamentar que, além da efetiva comprovação pelo autor, os réus 

deixaram de provar a regularidade do procedimento cirúrgico, matéria esta de grande 

aplicação para a dinamização do ônus da prova, dada a característica técnica do fato a ser 

provado. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE IMAGEM 

Ementa: apelação cível. Indenização por dano moral. Anúncio inverídico 
ofensivo à honra da autora veiculado no site da requerida. 
Responsabilidade do provedor e do fornecedor de serviços. Aplicação da 
teoria da carga dinâmica do ônus da prova. Valor da indenização. 
Atenção ao critério punitivo-pedagógico ao ofensor e compensatório à 
vítima. Inaplicabilidade ao caso pelo juízo a quo do instituto norte-
americano do punitive-damages. 1- Incontroverso o fato de que o anúncio 
registrado no site ‘Almas Gêmeas’ pertencente à requerida, foi efetuado 
por terceiro alheio ao processo. 2 - Atuando a ré como provedora de 
acesso à Internet e não sendo possível a identificação do real responsável 
pelo conteúdo ofensivo do anúncio, é seu o dever de indenizar pelos 
danos à personalidade da autora. Aplicação da Teoria da Carga 
Dinâmica da Prova, ou seja, incumbe a quem tem mais condições a 

                                                 
250STJ, 4ª Turma, REsp 69309/SC 1995/0033341-4. Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar. J. 18.06.1996. DJ 

26.08.1996, p. 29688. 
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prova de fato pertinente ao caso. 3 - Não só como provedora de acesso 
em sentido amplo atuou a ré na relação em análise, como atuou também 
como prestadora de serviços, mesmo que gratuitamente. Evidencia-se a 
desmaterialização e despersonalização das relações havidas pelo uso da 
Internet, não sendo mais possível identificar o objeto e muito menos os 
sujeitos de tais relações. Assim, sendo a ré empresa que possui site na 
Internet de relacionamentos deve, a fim de evitar a incomensurável 
dimensão dos danos oriundos do mau uso de seus serviços, adotar 
medidas de segurança que diminuam tais riscos.251 

 

Comentário: Trata-se de ação indenizatória objetivando a condenação por danos 

morais da empresa provedora de acesso à Internet por conta de anúncios que afrontaram a 

imagem do autor. O julgador entendeu pela procedência do pedido, responsabilizando a ré 

pelos danos causados à autora. Para tanto, fundamentou que o provedor de acesso é quem 

possuía melhores condições de fazer a prova pertinente ao caso, qual seja, de identificar o 

usuário responsável pelo anúncio. 

Apesar de a empresa ter apresentado o número de IP do usuário que efetuou o 

registro do anúncio em questão, não logrou êxito em apontar a identificação deste: “devo 

consignar que nessas relações é nítida a prevalência de condições do provedor de acesso de 

chegar à identificação do usuário responsável, pelo que perfeitamente cabível na espécie a 

aplicação da teoria da carga dinâmica do ônus da prova, a qual prevê ser ônus daquele que 

tem mais condições fazer a prova pertinente ao caso”. Por esse motivo, o ônus foi 

incumbido à ré que deixou de fazê-lo e restou condenada ao ressarcimento de danos 

morais. 

REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

Apelações cíveis. Ação de revisão de contrato garantido por alienação 
fiduciária. Ausência do contrato objeto da pretendida revisão. Caso em 
que o contrato objeto da pretensão revisional não veio aos autos, ônus que 
cabia à instituição financeira, pela observância ao princípio da carga 
dinâmica da prova. Inteligência, ainda, do artigo 355 do CPC.252 

 

Comentário: Trata-se de ação com pedido de revisão de contrato, com alegação de 

existência de cláusulas abusivas. Neste caso, embora conste na ementa a aplicação da 

teoria dinâmica, o que se verifica é que, por se tratar de relação de consumo, houve a 

                                                 
251TJ-RS, Apelação Cível n. 70013361043, 6ª Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, J. 21.12.2006. 
252TJ-RS, Apelação Cível Nº 70017420225, 14ª Câmara Cível, Des. Rel. Isabel de Borba Lucas, J.  

7.12.2006. 
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inversão do ônus da prova, para determinar ao agente financeiro a exibição de documentos 

comuns às partes. 

O objetivo da inversão foi a facilitação da defesa do consumidor e não a 

demonstração de uma parte de que a outra teria melhores condições de receber o encargo 

probatório, motivo pelo qual a utilização da teoria da carga dinâmica é equivocada. 

 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA 

Ementa: assistência judiciária gratuita. Impugnação julgada procedente. 
Ausência de prova da hipossuficiência. Alusão à garantia constitucional. 
Aplicação da teoria da distribuição dinâmica da prova. Mantém-se o 
decreto judicial que acolhe a impugnação à gratuidade judiciária, quando 
o impugnado deixa de comprovar com suficiência sua impossibilidade em 
atender os ônus do processo e os elementos colacionados aos autos 
evidenciam a potencia financeira dos litigantes. A garantia constitucional 
que assegura o benefício da assistência jurídica integral e gratuita exige, 
além da simples ‘afirmação da pobreza’, também a ‘comprovação’ da 
hipossuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), o que enseja a 
discricionariedade judicial em sua avaliação. Cabe ao requerente, assim, 
como parte mais habilitada, cumprir a demonstração, em respeito à 
‘teoria da distribuição dinâmica da prova’, fornecendo todos os elementos 
de convicção que persuadam sobre alegada hipossuficiência".253 

 

Comentário: Trata-se de recurso apresentado em face de impugnação ao pedido de 

justiça gratuita julgada procedente. O julgador entendeu pela procedência da impugnação 

apresentada e o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária por ausência de provas 

nos autos. Fundamentou que cabia única e exclusivamente ao impugnado rebater com 

prova eficiente a afirmativa de potência financeira, o que não ocorreu no caso em tela. 

Mais um caso de menção da distribuição dinâmica do ônus da prova de maneira 

equivocada, eis que a prova de insuficiência econômica é, de acordo com a própria regra 

processual, do próprio requerente que pretende a concessão de justiça gratuita. Ou seja, não 

há que se falar em distribuição dinâmica. 

PENHORA DE VERBA SALARIAL 

Ementa: processual civil. Penhora. Depósitos em contas correntes. 
Natureza salarial. impenhorabilidade. ônus da prova que cabe ao titular. 
1. Sendo  direito do exequente a penhora preferencialmente em dinheiro 
(art. 655, inciso I, do CPC), a impenhorabilidade dos depósitos em contas 

                                                 
253TJ-RS, Apelação Cível n. 70010284180, 7ª Câmara Cível, Des. Rel. José Carlos Teixeira Giorgis, J. 

16.3.2005. 
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correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia  fato 
impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), recaindo 
sobre o réu o ônus de prová-lo. 2. Ademais, à luz da teoria da carga 
dinâmica da prova, não se concebe distribuir o ônus probatório de modo a 
retirar tal incumbência de quem poderia  fazê-lo mais facilmente e 
atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica  e natural, não o 
conseguiria.254 

 

Comentário: Esse é mais um caso de incorreta menção da teoria das cargas 

dinâmicas. Trata-se de recurso apresentado em face de decisão que determinou a penhora 

em conta corrente e o executado relata que a penhora teria recaído sobre o seu salário. 

Entretanto, o fato alegado pelo executado já se classifica como impeditivo do direito do 

exequente, de modo que evidentemente, o ônus a ele (executado) caberia, de acordo com a 

regra prevista no Código de Processo Civil. A dinamização tem por objetivo alterar o 

encargo da prova quando aquela parte que teria que provar tem dificuldades e, ao mesmo 

tempo, a parte contrária teria facilidade na produção da prova. 

PROTESTO DE DUPLICATA 

Ementa: apelação cível. Comercial, civil e processual civil. Protesto 
indevido de duplicatas. Causa debendi. Inexistência. Ônus da prova. 
Dano moral in re ipsa. Factoring. Direito de regresso. Protesto. 
Desnecessidade. Existência de outros protestos. Sentença ultra petita. 
Não-caracterização. Juros. (...) A duplicata mercantil, como título causal 
que é, representativa de operação comercial entre sacador e sacado, 
vincula-se ao negócio jurídico subjacente, podendo ser elidida a 
presunção de liquidez e certeza inerente aos títulos de crédito mediante a 
demonstração, por parte do sacado, de que a relação negocial, seja a 
prestação de serviço, seja a entrega de mercadoria, não se efetivou. Tendo 
a sacada negado a existência da relação jurídica que teria dado ensejo á 
emissão das duplicatas protestadas, cabia á apresentante dos títulos a 
protesto a prova em contrário. Não se poderia exigir da sacada a prova 
da inexistência da relação jurídica, pois trata-se de prova negativa, 
conhecida também como prova impossível ou prova diabólica. Caso 
de aplicação do princípio da carga dinâmica da prova, o qual 
informa que o ônus da prova cabe á parte que melhores condições 
tem de produzi-la. A existência de outros protestos em nome da autora é 
situação que deve ser considerada quando da fixação do quantum 
indenizatório, não afastando a obrigação de a ré responder pelos prejuízos 
causados á autora. O endosso do título transmitido ás empresas de 
factoring não é considerado como endosso cambiário, o qual exige o 
protesto do título endossado para fins de preservação do direito de 
regresso. A empresa de factoring cobra deságio das duplicatas que 
negocia com a faturizada, ocasião em que assume o risco pelo não-
pagamento do título pela sacada. Em se tratando de protesto indevido, 
não é necessária a prova do dano moral, pois trata-se de dano in re ipsa. O 
cadastramento da autora em órgão de restrição creditícia ocorrido 

                                                 
254STJ, 4ª Turma, REsp 619.148/MG, rel. min. Luis Felipe Salomão, J. 20.05.2010. 
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posteriormente á propositura da ação pode e deve ser levado em 
consideração pelo juízo quando da prolação da sentença. Exegese do art. 
462 do CPC. Por óbvio que não poderia a demandante fazer referência na 
peça inicial da ação ao cadastramento efetuado após o ajuizamento da 
ação. Sentença ultra petita que não se caracteriza. Os juros nas ações 
indenizatórias por dano moral devem incidir desde o evento danoso 
(Súmula 54, STJ) e não a partir da citação. Termo inicial de incidência 
dos juros que não se altera em face do princípio da impossibilidade de 
reformatio in pejus. Apelo desprovido.255 

 

Comentário: Trata-se de ação cautelar e ordinária objetivando a sustação – e 

posterior cancelamento – de protestos de duplicatas emitidas por uma das rés e 

apresentadas a protesto pela outra, bem como a condenação por danos morais. O julgador 

entendeu pela procedência do pedido tornando definitiva a liminar de sustação de protesto 

deferida nos autos da ação cautelar, declarando a nulidade das duplicatas e condenando as 

demandadas a indenizarem a autora. 

Para tanto, fundamentou a ausência de provas apresentadas pelas rés quanto à 

existência de relação jurídica que teria ensejado a emissão das duplicadas protestadas, 

tendo em vista que, no caso em tela, a empresa que apresentou as duplicadas a protesto é 

quem possuía maiores condições de fazer a prova pertinente ao caso, qual seja, de 

comprovar a existência de relação jurídica, no lugar de a autora provar a sua inexistência. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO 

Ementa: Não se ignora a dificuldade de obtenção de prova, sempre que a 
ação se funda em erro médico. Um arraigado, e equivocado, conceito de 
ética médica serve a obstaculizar a elucidação dos fatos, levando, no mais 
das vezes, à improcedência das demandas que visem à responsabilização 
de profissionais dessa área. 

Não por outra razão, em doutrina, com alguns reflexos jurisprudenciais, 
tem-se trazido a esta seara a denominada Teoria da carga dinâmica da 
prova, que outra coisa não consiste senão em nítida aplicação do 
princípio da boa-fé no campo probatório. Ou seja, deve provar quem tem 
melhores condições para tal. É logicamente insustentável, que aquele 
dotado de melhores condições de demonstrar os fatos, deixe de fazê-lo, 
agarrando-se em formais distribuições dos ônus de demonstração. O 
processo moderno não mais compactua com táticas ou espertezas 
procedimentais e busca, cada vez mais, a verdade.  

Pois é na área da responsabilidade médica, em que o profissional da 
medicina tem, evidentemente, maiores (senão a única) possibilidades de 
demonstração dos fatos, que a referida concepção probatória encontra 
campo largo à sua incidência. Como consequencia prática, inverte-se o 

                                                 
255TJ-RS, 9ª Câmara Cível, Apelação n. 70006513477, Rel. Des. ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

J. 15.12.2004. 
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ônus probatório. O médico é quem deve demonstrar a regularidade da sua 
atuação.256 

 

Comentário: Este é o típico caso utilizado como exemplo em 

unanimidade pela doutrina que trata da distribuição dinâmica. Trata-se de ação que discute 

erro médico, na qual o Tribunal entendeu que, por questões técnicas, é mais fácil o médico 

provar a regularidade de sua atuação do que o paciente comprovar o contrário.  

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO 

Ementa: Negócios bancários de adesão. Ônus da instituição bancária na 
produção da respectiva prova documental. Aplicação do princípio da 
carga dinâmica da prova, em vista da efetividade da jurisdição, ante a 
prevalência da parte no negócio de adesão, com a habitualidade da 
sonegação de cópias dos instrumentos e execução extraprocessual 
unilateral. Aplicação do art. 130 do CPC (LGL\1973\5)’. Notável o liame 
que se faz, no caso, entre a teoria da carga dinâmica e o ativismo judicial, 
segundo sua expressão positivada. Do acórdão se extrai: ‘Nas ações 
relativas a contratos bancários, em que toda a documentação se encontra 
em poder da instituição financeira, a ela cabe o ônus de provar a 
legalidade das cláusulas e de sua execução. Isso não tanto com base no 
Código de Defesa do Consumidor mas em nome do princípio da carga 
dinâmica da prova, explicitação do princípio geral que impõe a 
efetividade ao processo.257 

 

Comentário: Este caso discute um contrato bancário de 

adesão. O acórdão entende que é mais fácil para a instituição financeira comprovar a 

legalidade das cláusulas contratuais do que a parte contrária comprovar possíveis 

irregularidades no negócio jurídico. Entretanto, o que se verifica é que a ementa tende a 

generalizar a aplicação da teoria das cargas dinâmicas, sendo que as suas características 

exigem que sejam analisadas as peculiaridades do caso em concreto. Não basta a 

instituição financeira possuir melhores condições de provar. É necessário que o magistrado 

analise as condições da parte contrária para constatar se efetivamente haverá dificuldade ou 

impossibilidade da produção da prova por quem teria o ônus, de acordo com a regra 

estática.  

                                                 
256TJ-RS, 1 Câmara de direito Cível, Apelação n. 597083534,  rel. des. Armínio José Abreu Lima da Rosa. J. 

3.12.1997 
257TJ-RS, 4 Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 196253504, rel. des. Bertran Roque Ledur, J. 27.3.1997. 

Outros acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que mencionam a 
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova: Apelações nn. 599489945 (J. 30.9.1999); 599489705 (J. 
27.10.1999); 70000618561 (J. 9.3.2000); 70000703306 (J. 9.3.2000); 70000706473 (J. 9.3.2000); e 
70000619924 (J. 9.3.2000). Agravos de Instrumento nn. 197124670 (30.7.1997); e 599320462 (J. 
4.8.1999); 197231244 (J. 11.12.1997); 700002217612 (J. 10.11.1999). 
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AÇÃO DE ALIMENTOS 

Ementa: alimentos. Pedido revisional. Pedido julgado improcedente. 
Alimentante que se beneficia da dificuldade em provar sua 
disponibilidade. Aplicação da teoria da carga dinâmica da prova. 
Sentença reformada. Majoração dos alimentos para 60% do salário 
mínimo. Recurso provido.258 

 

Comentário: O processo cuja ementa foi transcrita acima  

versa sobre direito de família. No recurso de relatoria do desembargador Caetano Lagrasta 

foi reformada sentença de ação de alimentos onde foi comprovada a dificuldade de 

produção de prova relacionada com os ganhos da parte contrária. Em contrapartida e de 

modo evidente, a parte contrária facilmente poderia comprovar os seus ganhos para a 

fixação de pensão alimentícia. A teoria foi perfeitamente aplicada. Caso idêntico, também 

de relatoria do desembargador Caetano Lagrasta é o seguinte: 

alimentos. Autora que sempre dependeu dos aportes do varão que exerce 
atividade com evidente dificuldade de aferição dos ganhos. Inversão do 
ônus da prova. Teoria da carga dinâmica das provas. Percentual fixado na 
sentença mantido. Recurso improvido.259 

 

Outro acórdão relacionado com ação de alimentos e aplicação 

da teoria da distribuição dinâmica foi localizado em julgamento de recurso perante o 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme ementa abaixo transcrita: 

o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com os alimentos 
pleiteados compete àquele obrigado ao pagamento, em vista do principio 
da carga dinâmica das provas, considerando que o apelante possui 
melhores condições de demonstrar sua real capacidade financeira, sendo 
difícil o acesso da pleiteante a essas provas.260 

 

SEPARAÇÃO JUDICIAL. INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

Ementa: SEPARAÇÃO JUDICIAL Partilha de bens do casal Saque pelo 
marido de elevada quantia de investimentos financeiros, em época 
contemporânea à separação de fato do casal, sem prestar contas ou 
demonstrar de modo objetivo o destino do numerário Princípio da carga 
dinâmica da prova Valor atualizado dos investimentos financeiros que 
devem ser computados na partilha à conta do quinhão do marido - 
Recurso parcialmente provido 

                                                 
258TJ-SP, 8 Câmara de direito Privado, Apelação n. 990.10.238614-7, rel. des. Caetano Lagrasta Neto, 

J. 5.11.2010. 
259TJ-SP, 8 Câmara de direito Privado, Apelação n. 990.10.253153-8, rel. des. Caetano Lagrasta Neto 
260TJ-MG, Apelação n. 1.0024.05.813.300, rel. des. Heloisa Combat. 
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Trecho do acórdão: Em tema de direito de família, que versa sobre 
direitos indisponíveis, o juiz deve analisar com especial cuidado a 
existência de indícios e circunstâncias de fraude, nos termos do art. 130 
do Código de Processo Civil, e aplicar a teoria da carga dinâmica das 
provas. Possível, com base em máximas de experiência, reconhecer que 
quem deve provar é quem está em melhores condições de demonstrar o 
fato controvertido, evitando que uma das partes se mantenha inerte na 
relação processual, porque a dificuldade da prova a beneficia (Eduardo 
Cambi, A prova civil. Admissibilidade e Relevância, Editora RT, 2.006, 
p. 342).261 

 

Comentário: Este caso também versa sobre direito e família. 

Trata-se de ação de separação judicial em que se discutem partilha de bens. Alega a esposa 

que o ex marido teria obtido proveitos econômicos de investimento financeiro, uma vez 

que teria sacado quantia. O desembargador Francisco Loureiro, de maneira adequada e 

analisando as peculiaridades do caso, entendeu que seria mais fácil para o ex marido 

comprovar que a quantia sacada teria sido utilizada para o proveito da família, do que a 

esposa fazer prova que o ex marido teria utilizado o dinheiro para proveito próprio.  

 

                                                 
261TJ-SP, 4 Câmara de direito Privado, apelação n. 9069990-81.2007.8.26.0000, rel. des. Francisco Loureiro, 

J. 9.6.2011. 
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XI. APÊNDICE B 

23. Quadro comparativo 

 

Para melhor esclarecimento das alterações do apresentadas pelo Anteprojeto e das considerações apresentadas neste estudo, apresenta-se 

abaixo o quadro comparativo entre o atual Código, o Anteprojeto e o Projeto definitivo do Senado: 

Código de Processo Civil de 1973 
(vigente) 

Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, 
elaborado pela Comissão de Juristas instituída pelo 

Ato do Presidente do Senado Federal nº 379, de 2009 

Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 166, de 
2010, apresentado pela comissão de Reforma de 

relatoria do Senador VALTER PEREIRA 

Art. 333. 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. 

Art. 261. O ônus da prova, ressalvados os poderes do 
juiz, 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. 

Art. 357. O ônus da prova, ressalvados os poderes do 
juiz, 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. 

 

Código de Processo Civil de 1973 
(vigente) 

Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, 
elaborado pela Comissão de Juristas instituída pelo 
Ato do Presidente do Senado Federal nº 379, de 2009 

Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 166, de 
2010, apresentado pela comissão de Reforma de 

relatoria do Senador Valter Pereira 

 

 

SEM CORRESPONDÊNCIA 

Art. 262. Considerando as circunstâncias da causa e as 
peculiaridades do fato a ser provado, o juiz poderá, em 
decisão fundamentada, observado o contraditório, 
distribuir de modo diverso o ônus da prova, impondo-o à 
parte que estiver em melhores condições de produzi-la.  

Art. 358. Considerando as circunstâncias da causa e as 
peculiaridades do fato a ser provado, o juiz poderá, em 
decisão fundamentada, observado o contraditório, 
distribuir, de modo diverso, o ônus da prova, impondo-o 
à parte que estiver em melhores condições de produzi-la. 
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§ 1º Sempre que o juiz distribuir o ônus da prova de 
modo diverso do disposto no art. 261, deverá dar à parte 
oportunidade para o desempenho adequado do ônus que 
lhe foi atribuído. § 2º A inversão do ônus da prova, 
determinada expressamente por decisão judicial, não 
implica alteração das regras referentes aos encargos da 
respectiva produção.  

§ 1º Sempre que o juiz distribuir o ônus da prova de 
modo diverso do disposto no art. 357, deverá dar à parte 
oportunidade para o desempenho adequado do ônus que 
lhe foi atribuído. § 2º A inversão do ônus da prova, 
determinada expressamente por decisão judicial, não 
implica alteração das regras referentes aos encargos da 
respectiva produção. 

 

Código de Processo Civil de 1973 
(vigente) 

Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, 
elaborado pela Comissão de Juristas instituída pelo 
Ato do Presidente do Senado Federal nº 379, de 2009 

Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 166, de 
2010, apresentado pela comissão de Reforma de 

relatoria do Senador Valter Pereira 

Art. 333. Parágrafo único. É nula a 
convenção que distribui de maneira 
diversa o ônus da prova quando: I. 
recair sobre direito indisponível da 
parte; II. tornar excessivamente 
difícil a uma parte o exercício do 
direito.  

Art. 263. É nula a convenção relativa ao ônus da prova 
quando: I. recair sobre direito indisponível da parte;  II. 
tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do 
direito. Parágrafo único. O juiz não poderá inverter o 
ônus da prova nas hipóteses deste artigo.  

Art. 359. É nula a convenção relativa ao ônus da prova 
quando: I. recair sobre direito indisponível da parte; II. 
tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do 
direito. Parágrafo único. O juiz não poderá inverter o 
ônus da prova nas hipóteses deste artigo. 

 


