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    RESUMO 

 

A presente dissertação tem por objetivo examinar uma técnica de flexibilização da 

distribuição do ônus da prova, denominada distribuição dinâmica do ônus da prova. Trata-

se de técnica aplicável de forma subsidiária à regra geral e abstrata prevista no Código de 

Processo Civil, em processos em que as partes litigantes se encontram em situação de 

desigualdade, sobretudo quanto à capacidade de produzir prova. São hipóteses que podem 

até mesmo inviabilizar o acesso da parte onerada ao Poder Judiciário, diante da 

impossibilidade ou extrema dificuldade de fazer prova das alegações de fato que 

fundamentam as suas pretensões, ao passo que o seu adversário apresenta-se plenamente 

capacitado para produzir a prova do fato contrário. Na primeira parte do trabalho 

examinaremos a relevância da adequada instrução probatória para a obtenção de uma tutela 

jurisdicional justa, passando, em seguida, à conceituação do ônus da prova e sua dupla 

função desenvolvida no processo, com prevalência da função subjetiva, direcionada às 

partes, na busca da apuração do ônus da prova. Na sequência, examinaremos a distribuição 

do ônus da prova, seus fundamentos, a importância da constatação da capacidade 

probatória das partes e a evolução dos critérios de distribuição do ônus da prova, desde as 

fontes romanas até o modelo vigente no Código de Processo Civil e outras técnicas mais 

modernas. Segue-se o estudo com o exame das técnicas de modificação do ônus da prova 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, correlatas à técnica dinâmica, para, enfim, 

tratarmos do tema central desta dissertação, a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

expondo as bases axiológicas para sua ampliação, suas características essenciais e 

requisitos condicionantes, de modo a nos permitir formular uma regra de aplicabilidade, 

bem como sustentar sua recepção pelo direito pátrio, ainda que de lege ferenda, sem 

prejuízo do exame da proposta legislativa contida no projeto do novo Código de Processo 

Civil.  Por fim, diante da necessidade de definição da relevância da técnica dinâmica para o 

processo, faremos um exame de julgados em que a técnica foi empregada, e a sua 

confrontação com outros meios de flexibilização da distribuição do ônus da prova e os 

meios de prova típicos, que nos possibilitará concluir qual é o real campo de incidência da 

técnica de distribuição dinâmica do ônus da prova. 
 

Palavras-chave: Ônus da prova, distribuição do ônus da prova, técnica processual, 

flexibilização, distribuição dinâmica do ônus da prova.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation examines a more flexible technique for the distribution of the burden of 

proof, called dynamics distribution of the burden of proof. This technique is subsidiarily 

applicable to the general and abstract rule of the Code of Civil Procedure, in actions where 

the litigating parties have an unequal standing, especially with respect to their ability to 

produce evidence. This can even render access to Justice unfeasible for the aggrieved 

party, in view of the impossibility or extreme difficulty in substantiating the arguments of 

fact that ground the claim, while the adversary party is fully capable of producing proof to 

the contrary. The first part of the paper will examine the relevance of adequate discovery 

for fair relief. It will then proceed to conceptualize burden of proof and its twofold function 

in suits, with prevalence of the subjective function in determining the burden of proof. 

Next, it will examine the distribution of the burden of proof, its fundaments, the 

importance of verification of the parties’ capacity to prove, from Roman Law to the model 

in force in the Code of Civil Procedure and other more modern techniques. Subsequently, 

it will review the techniques of inversion of the burden of proof established in the 

Consumer Defense Code, correlated to the dynamic technique, to finally address the 

central theme of the dissertation, namely, the dynamic distribution of the burden of proof, 

the axiological bases for its extension, its essential features and conditioning requirements. 

This enables the formulation of a rule of applicability and how it was received in Brazilian 

law, albeit “de lege ferenda”, without prejudice of examining the legislative proposal 

contained in the Bill of Law of the new Code of Civil Procedure. Finally, in light of the 

need to define the relevance of the dynamic technique for lawsuits, some court decisions in 

which the technique was employed will be analyzed and compared to other means of more 

flexible distribution of the burden of proof and typical means of proof. This will lead to the 

discussion of the real field of incidence of the technique of dynamic distribution of the 

burden of proof.  

 

Keywords: Burden of proof, distribution of the burden of proof, procedural technique, 

making more flexible, dynamic distribution of the burden of proof.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Os estudos sobre o ônus da prova e sua distribuição na doutrina pátria, desde a 

clássica lição de S. SOARES DE FARIA
1 para provimento de Cátedra na Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, têm dado especial enfoque aos aspectos dogmáticos do 

instituto, repetindo, de forma quase que unicamente descritiva, os diversos critérios que ao 

longo dos anos foram desenvolvidos pela doutrina (em sua maioria estrangeira) para se 

determinar a forma de distribuição do ônus da prova, e ressaltando apenas a sua função 

como regra de julgamento destinada ao magistrado quando não lhe for possível formar um 

juízo de convicção sobre as alegações de fato controvertidas, por ausência ou insuficiência 

de provas.  

 

 Embora a revisitação ontológica dos critérios de distribuição seja relevante 

para a compreensão de sua evolução e para a consolidação do modelo vigente, e a 

atividade-fim da distribuição do ônus da prova seja algo inevitável diante do estado de 

dúvida do juiz, em face da impossibilidade de pronunciar um non liquet, o tema comporta 

outras relevantes variações, sobretudo, quando observado a partir de uma visão teleológica 

do processo.2 

 

 No atual estágio de desenvolvimento do processo civil, a técnica de 

distribuição do ônus da prova não pode mais ser empregada apenas como um mecanismo 

formal de solução de litígios diante do não convencimento do magistrado quanto às 

questões fáticas em discussão, embora, logicamente, não seja possível descartar por 

completo essa função. 

 

 Como demonstraremos ao longo do presente trabalho, o processo civil 

moderno exige uma atuação mais ativa do magistrado perante os litígios que deve julgar, 

preocupado em dar uma resposta tempestiva, justa e efetiva às partes envolvidas em uma 

                                            
1  Principaes theorias relativas ao onus probandi. São Paulo: RT, 1936. 
2  A visão teleológica do processo, também denominado processo civil de resultados, que, como adverte 

Cândido Rangel Dinamarco, é a consciência de que o sistema processual deve ser dotado de 
mecanismos que permitam um resultado útil àquele que tem razão no litígio (autor ou réu), como 
reflexo do interesse coletivo de pacificação com justiça e para sua própria legitimação como ato de 
exercício do poder pelo Estado (Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001. v. 
1, p. 108). 
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disputa judicial.3 Nesse contexto, é primordial que a instrução probatória se desenvolva da 

forma mais eficiente possível, e o emprego da técnica da distribuição do ônus probatório, 

como atividade de estruturação da prova, pode contribuir sobremaneira para tal fim, seja 

por meio de uma melhor orientação das partes quanto aos respectivos ônus, seja mediante a 

flexibilização da regra geral e abstrata contida no artigo 333 do Código de Processo Civil, 

redefinindo as cargas probatórias das partes a partir da análise do caso concreto.  

 

 Trata-se de analisar o mesmo instituto (ônus da prova e sua distribuição), mas a 

partir de outro enfoque (estruturação da prova), que, em nosso sentir, é tão ou mais 

importante que a atividade-fim, mormente quando se propõe a estudar o processo como um 

instrumento de satisfação do direito material, capaz de eliminar, com justiça, as 

insatisfações individuais, e promover a pacificação social, sem deixar de observar as regras 

postas, mas dando-lhes um novo enquadramento técnico, social e político.4 

 

 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE sintetiza essa visão do fenômeno 

processual afirmando que a utilidade do processo, como instrumento, é medida de acordo 

com os benefícios que este possa trazer ao titular da pretensão protegida pelo direito 

material,5 o qual será mais acertadamente concedido quanto melhores forem a instrução 

                                            
3  Como ensina SIDNEI AMENDOEIRA JÚNIOR, a tutela será tempestiva quando “chega a tempo 

compatível com a natureza do objeto em litígio”, justa quando “resulta da observância de todas as 
garantias constitucionais que visam à proteção dos jurisdicionados” e efetiva quando garantir a 
“entrega ao jurisdicionado detentor de um direito, do bem da vida solicitado” (Poderes do juiz e tutela 
jurisdicional: a utilização racional dos poderes do juiz como forma de obtenção da tutela jurisdicional 
efetiva, justa e tempestiva. São Paulo: Atlas, 2006. p. 30-31).  

4  Para CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “não se trata de desprocessualizar a ordem jurídica. É imenso o 
valor do processo e nas formas dos procedimentos legais estão depositados séculos de experiência que 
seria ingênuo querer desprezar. O que precisa é desmitificar regras, critérios, princípios e o próprio 
sistema”. (A instrumentalidade do processo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 317). No mesmo 
sentido, JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA enfatiza que o processualista, assim como o músico 
experiente que ao voltar a tocar uma peça de Mozart ou Beethoven já não lê mais a partitura com os 
mesmos olhos, “revisitando lugares vulneráveis”, deve “divisar na paisagem cores até então 
despercebidas, e escolher as tintas adequadas para revelar novas tonalidades”. (O processo civil hoje: 
um Congresso da Associação Internacional de Direito Processual. Reflexões sobre direito e sobre 
processo. Rio de Janeiro, 1992. p. 20).   

5  Direito e processo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 17. Em sua tese de titularidade para a cadeira 
de Direito Processual na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que originou o livro 
Efetividade do processo e técnica processual (2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007), o referido 
processualista aprofunda sua análise sobre a efetividade do processo, procurando apontar como o uso 
inadequado da técnica processual pode levar o processo a consequências indesejadas, entre elas, a sua 
extinção sem apreciação do mérito, apontando soluções para um melhor uso da técnica para que o 
processo possa atingir o seu objetivo. Quanto à relevância da efetividade para a instrução probatória, 
BARBOSA MOREIRA sustenta que ela “impende assegurar condições propícias à exata e completa 
reconstituição dos fatos relevantes, a fim de que o convencimento do julgador corresponda, tanto 
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probatória e a formação da convicção do magistrado acerca dos fatos objeto da 

controvérsia.   

 

 Essa visão instrumentalista do processo leva-nos a buscar reestudar os 

institutos, mesmo aqueles já consagrados, para reexaminar se a técnica que vem sendo 

empregada naquele contexto é apta a atender aos anseios sociais, políticos e jurídicos do 

processo, bem como a assegurar a tutela jurisdicional plena e efetiva. 

 

 Esse trabalho de revisão de alguns dogmas processuais se torna ainda mais 

relevante diante da expectativa de promulgação de um novo Código de Processo Civil,6 

momento oportuno para um reexame profundo da matéria, de modo que o texto normativo 

seja mais técnico e coerente e melhor reflita a realidade que se verifica na prática 

judiciária,7 tal como o tema objeto da presente dissertação, a distribuição dinâmica do ônus 

da prova, que vem sendo gradativamente aplicada no foro,8 embora nem sempre de forma 

adequada, bem como vem ganhando espaço nos debates acadêmicos. 

 

 Nesse sentido, seguindo a proposta de BEDAQUE, e procurando expandir essa 

revisitação dos institutos processuais para áreas que há muito não são mais bem 

vasculhadas e destrinchadas pela doutrina, a presente dissertação tem por objetivo analisar 

em que medida as técnicas9 empregadas na distribuição do ônus da prova podem ser 

                                                                                                                                    
quanto puder, à realidade” (Efetividade do processo e técnica processual. Temas de direito processual 
civil: sexta série, São Paulo: Saraiva, 1997. p. 18). 

6  Tratamos do Projeto de Lei nº 166/2010, do Senado Federal, já aprovado na Câmara dos Deputados 
com modificações, atualmente tramitando no Senado Federal como Substitutivo da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 166/2010, cujo parecer final, com o texto consolidado do 
novo Código de Processo Civil, foi apresentado em 27.11.2014 e aprovado em 04.12.2014, disponível                  
em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=157884&tp=1>. Acesso em: 10 
dez.2014. 

7  Como ensina EDUARDO J. COUTURE, “[...] todos estamos habituados a manejar as formas do processo, 
seus prazos, suas condições, como se fossem fins em si mesmos. Esse ramo do direito, pois, nos surge, 
em sua aparência, como a forma solene, como cerimonial da Justiça. A experiência, contudo, nos 
ensina que isso é unicamente o invólucro do fenômeno. Por debaixo das formas existe um conteúdo 
profundo e angustioso, que necessita aflorar à superfície” (Introdução ao estudo do processo civil. 
Tradução M. V. Russomano. 3. ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 1951. p. 15). 

8  No item “6.2” do Capítulo 6 faremos um exame de como a técnica da distribuição dinâmica do ônus 
da prova tem sido empregada pelos Tribunais pátrios, dando especial relevância aos julgamentos do 
Superior Tribunal de Justiça. 

9  É importante ter presente que os critérios pelos quais se faz a atribuição do ônus da prova não 
constituem uma “teoria”, mas apenas o emprego de uma “técnica” calcada em certos valores e sujeita 
a certos requisitos condicionantes. Nesse sentido, utilizaremos sempre o termo “técnica” (ou 
sinônimos) quando nos referirmos às diferentes maneiras de distribuição do ônus da prova. Afinal, 
como lembra DINAMARCO, “mede-se o grau de desenvolvimento de uma ciência pelo refinamento 
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aperfeiçoadas, especialmente, para uma melhor organização e otimização da atividade 

probatória, sempre com o intuito de se alcançar uma prestação jurisdicional mais 

condizente com a realidade dos fatos e, consequentemente, mais justa e eficaz. 

 

 Verificaremos, em especial, a proposta de remodelação da distribuição do ônus 

da prova pretendida pelo projeto do novo Código de Processo Civil,10 intitulada na 

doutrina de “distribuição dinâmica do ônus da prova”, e como o emprego dessa nova 

técnica de atribuição do ônus da prova às partes pode contribuir para um aperfeiçoamento 

da instrução probatória e, eventualmente, da efetividade do processo. 

 

 Ao longo deste trabalho, apontaremos tanto os aspectos favoráveis como os 

desfavoráveis ao modelo dinâmico de distribuição do ônus da prova, sempre levando em 

consideração a técnica processual aplicada, sem perder de vista que, no propósito de se 

atingir um ideal de efetividade, não se podem ignorar as garantias constitucionais 

conquistadas e sedimentadas ao longo do tempo, em especial as do contraditório e da 

ampla defesa (Constituição Federal, artigo 5.º, inciso LV), que constituem a essência do 

devido processo constitucional.11 

  

 Vale destacar, ainda, que a nossa proposta não é conceber inovações abstratas e 

inócuas à técnica de distribuição do ônus da prova, mas analisar essencialmente se a 

técnica “dinâmica” de distribuição do ônus probatório é aplicável em alguma medida na 

prática, mesmo de lege ferenda, e em que medida é capaz de trazer contribuições 

relevantes do ponto de vista finalístico do processo, confrontando-a com outros 

mecanismos de flexibilização do ônus da prova, com os meios de prova típicos atualmente 

existentes e com técnicas de valoração da prova e redução do grau de convencimento para 

                                                                                                                                    
maior ou menor de seu vocabulário específico. Onde os conceitos estão mal definidos, os fenômenos 
ainda confusos e insatisfatoriamente isolados, onde o método não chegou ainda a tornar claro ao 
estudioso de determinada ciência, é natural que ali também seja pobre a linguagem e as palavras se 
usem sem grande precisão técnica” (Fundamentos do processo civil moderno. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1987. v. 1, p. 101-102). 

10  O artigo 370 do citado Projeto, com as modificações do Substitutivo, regula a matéria sobre 
distribuição do ônus da prova, repetindo em sua parte inicial as disposições contidas no artigo 333 do 
Código de Processo Civil e trazendo nos seus parágrafos a hipótese de aplicação da técnica de 
distribuição dinâmica do ônus da prova. No item “5.8” do Capítulo 5 discorreremos mais detidamente 
sobre a redação projetada. 

11  Nesse sentido é a lição de CALMON DE PASSOS (Instrumentalidade do processo e devido processo 
legal. Revista Forense, Rio de Janeiro: Forense, v. 96, n. 351, p. 107, jul.-set. 2000). 
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tomada de decisão, destinando atenção especial ao aspecto prático, a partir do 

posicionamento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema. 

 

 O ponto de partida que nos levou ao aprofundamento do tema é a percepção, 

cada vez mais evidente, de que o modelo atual de distribuição do ônus da prova, calcado na 

tortuosa distinção entre fatos constitutivos, extintivos, modificativos e impeditivos, e na 

promessa de igualdade formal das partes no processo (autor ou réu), nos termos dos artigos 

333 e 125 do Código de Processo Civil, mostra-se incapaz de dar uma solução justa em 

casos excepcionais, em que as particularidades do direito material em debate ou a condição 

das partes diante das alegações de fato a serem provadas evidenciam uma desigualdade 

material nas respectivas capacidades probatórias, de modo que a regra geral e abstrata de 

distribuição do ônus da prova não serve como técnica adequada para fornecer um 

arcabouço probatório capaz de solucionar satisfatoriamente todos os litígios levados ao 

conhecimento do juiz.  

 

 Com efeito, em diversas oportunidades nos deparamos com sentenças fundadas 

exclusivamente na regra de distribuição do ônus da prova em desfavor de uma das partes 

(seja autor ou réu), ainda que no caso concreto a verossimilhança das alegações da parte 

sucumbente seja patente, mas essa parte, por determinadas circunstâncias, não foi capaz de 

reunir os elementos probatórios que dessem sustentação à sua pretensão a ponto de o 

magistrado responsável pelo julgamento formar sua convicção. 

 

 Essas sentenças, ainda que formalmente perfeitas, ignoram as possíveis 

desigualdades existentes entre as partes (e as eventuais dificuldades no acesso e na 

produção das provas), que, se fossem minimizadas, seja com o emprego dos poderes 

instrutórios do juiz ou com uma redefinição dos ônus probatórios das partes, poderiam 

permitir um aprofundamento na descoberta dos fatos que embasam as pretensões das 

partes, de modo a se chegar a uma decisão mais próxima da solução concreta prevista na 

norma jurídica aplicável à espécie.  

 

 Da mesma forma, ao tomar a técnica de distribuição do ônus da prova apenas 

como regra de julgamento, o magistrado deixa de dar pleno atendimento aos escopos do 

processo, pois, sem uma solução de mérito calcada na comprovação das alegações de fato, 

a pacificação social fica comprometida, sobretudo no seu caráter educacional. 
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 Para tentar dirimir essas situações, é imprescindível que o sistema processual 

esteja dotado de mecanismos alternativos (simples ou subsidiários) de obtenção da prova 

(seja para confirmar a alegação de fato ou para negá-la), o que pode ser realizado, por 

exemplo, com os poderes instrutórios do juiz ou, quando estes não se mostrarem 

pertinentes ou cabíveis, com o deslocamento das cargas probatórias, como se propõe na 

técnica de distribuição dinâmica do ônus probatório, em que se atribui ônus de provar a 

uma das partes, que originalmente não estava onerada, com o respectivo deslocamento do 

objeto da prova (da alegação de fato da parte inicialmente onerada para a oposição12 de 

fato formulada pela parte contrária). 

 

 A proposta de redistribuição do ônus da prova com base na técnica dinâmica 

tem por objetivo primordial a ampliação da cognição do juiz sobre os fatos relevantes para 

o julgamento, pois amplia a instrução e a produção de provas sobre determinadas alegações 

de fato que seriam impossíveis ou muito difíceis de ser realizadas pela parte originalmente 

onerada, tentando, assim eliminar (ou ao menos tentar reduzir) a prolação de sentenças de 

mérito calcadas em ausência ou insuficiência de provas, desde que observados 

determinados requisitos e respeitados certos limites, os quais exporemos neste trabalho. 

 

 Diante do panorama acima exposto, e partindo das premissas de que (i) o 

processo deve ser pautado pela instrumentalidade e pelos princípios constitucionais que o 

regem, para que se possa atingir o objetivo de dar uma resposta justa, eficaz e tempestiva 

aos jurisdicionados, e (ii) a obtenção dessa tutela jurisdicional justa e efetiva advém da 

adequação da técnica ao processo e ao procedimento, almeja-se demonstrar que: 

 
(a)  a função atualmente conferida à distribuição do ônus da prova, tratando-a 

apenas como uma regra de julgamento, e os mecanismos estáticos de 

distribuição do ônus probatório são insuficientes para solucionar 

satisfatoriamente a complexidade dos conflitos de interesses submetidos ao 

Poder Judiciário, sobretudo nos conflitos em que há um manifesto 

desequilíbrio da capacidade probatória das partes; e 

 
(b)  o emprego da técnica da distribuição dinâmica do ônus probatório, 

desenvolvida no âmbito doutrinário, gradativamente aceita pela jurisprudência 
                                            
12  O termo oposição é aqui empregado no seu sentido literal de contrariedade e não, obviamente, a 

oposição a que se referem os artigos 56 a 60 do Código de Processo Civil. 
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e inserida no Projeto de Lei do novo Código de Processo Civil, como uma 

forma alternativa (subsidiária) de distribuição do ônus da prova, fundada na 

análise da capacidade das partes à luz das circunstâncias do caso concreto, 

permitirá uma otimização da instrução probatória e da descoberta dos fatos, 

aumentando a possibilidade de se encontrar, em casos específicos e 

particulares, uma solução conforme o que rege o direito material aplicável à 

espécie, de modo a melhor atender aos anseios do processo civil moderno. 

 

 Para alcançarmos os objetivos propostos, dividimos o estudo em seis capítulos, 

conforme sumário anteriormente apresentado.  

 

  O primeiro capítulo será dedicado, inicialmente, ao exame do que deve ser 

objeto de cognição pelo magistrado no processo, o qual se encontra, por via de regra, em 

uma situação de total ignorância em relação aos fatos alegados pelas partes e precisa tentar 

se convencer sobre as alegações normalmente antagônicas das partes interessadas. Para 

desenvolver essa cognição, o juiz se utilizará, dentre outros mecanismos, das provas 

trazidas aos autos pelas partes ou terceiros, e, eventualmente, determinadas de ofício pelo 

julgador (poderes instrutórios do juiz), as quais têm papel determinante para o 

desenvolvimento do processo e a concessão da tutela jurisdicional.  

 

 Ainda nessas linhas introdutórias, é preciso examinar o duplo enfoque das 

provas para as partes: como um direito e como um ônus, focando especialmente no 

primeiro como decorrência das garantias constitucionais do acesso à justiça, ampla defesa, 

contraditório e efetividade da tutela jurisdicional, haja vista que o segundo será analisado 

detidamente nos Capítulos seguintes deste trabalho.  

 

 O estudo da cognição não ficaria completo sem que fizéssemos menção à fase 

de valoração da prova, em que o magistrado examina a confiabilidade das informações 

colhidas, devendo confrontá-las com os limites da verdade, da certeza, da probabilidade ou 

da verossimilhança, sem prejuízo do risco da dúvida, conforme os parâmetros racionais de 

convencimento, para que possa, finalmente, dar uma solução ao conflito. Como conclusão 

deste Capítulo, demonstraremos como o correto desenvolvimento da instrução probatória 

pode contribuir para a otimização na obtenção da prova e para a adequada formação do 
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convencimento do juiz, aproximando-o da realidade do que se passou no caso concreto, de 

forma a garantir uma tutela jurisdicional mais justa. 

 

  No segundo capítulo, adentraremos especificamente no tema do ônus da prova, 

estabelecendo, em um primeiro momento, uma distinção do ônus em relação às obrigações 

e aos deveres, para, depois, definirmos mais precisamente o conceito e o alcance do ônus 

da prova, de maneira a permitir que compreendamos a sua relevância no direito 

contemporâneo. Em seguida, examinaremos o ônus da prova do ponto de vista da técnica 

processual e das funções que o ônus da prova tem no processo: atividade-fim (função 

objetiva) e atividade-meio (função subjetiva), sempre à luz de uma visão instrumentalista, 

para que, ao final do capítulo, possamos demonstrar que a função subjetiva deve ser 

sobressalente em um sistema que objetive a melhor obtenção da prova por meio do esforço 

probatório das partes.  

 

  Na sequência, trataremos da distribuição do ônus da prova, a partir dos 

fundamentos para sua existência e da relevância da mensuração da capacidade probatória 

das partes (da plena capacidade de produzir a prova à prova diabólica, passando pelas 

situações em que há apenas uma dificuldade em produzi-la). O passo seguinte consiste em 

expor a evolução das técnicas estáticas que procuraram definir a quem incumbe o ônus da 

prova e os efeitos da não desincumbência, até chegarmos ao modelo atualmente vigente no 

Código de Processo Civil, sobre o qual procuraremos expor qualidades e deficiências, de 

modo a evidenciar a necessidade de pensar em outros mecanismos para atuarem 

paralelamente, como a técnica de distribuição dinâmica do ônus da prova, sempre com o 

objetivo de incrementar o produto da prova a ser valorada pelo magistrado, aumentando a 

sua percepção dos fatos para que possa melhor decidir. 

 

 Dedicaremos o quarto capítulo ao exame das regras atualmente existentes no 

Código de Defesa do Consumidor sobre distribuição e “inversão” do ônus da prova, haja 

vista o seu paralelismo com a técnica da distribuição dinâmica (que ficará evidenciado na 

exposição do capítulo quinto), apresentando suas características e requisitos, bem como 

estabelecendo o momento e os limites de sua aplicabilidade. 

 

 No quinto capítulo, examinaremos o tema central do presente trabalho, a 

técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova, no qual faremos inicialmente uma 



20 
 

análise dogmática do instituto, a partir do estabelecimento dos seus pressupostos 

axiológicos, da definição das suas características essenciais e dos requisitos condicionantes 

à sua aplicabilidade, bem como do momento adequado de incidência da técnica dinâmica, 

para que, enfim, possamos formular uma regra geral de aplicabilidade dessa técnica.  

  

 Fixados os aspectos essenciais da técnica de distribuição dinâmica do ônus da 

prova, abordaremos os motivos que autorizam a aplicação dessa técnica à luz do Código de 

Processo Civil de 1973, independentemente de previsão expressa que a regule, em face dos 

princípios norteadores do processo civil moderno, bem como as críticas existentes a 

respeito da tentativa de implementação da referida técnica sem uma norma autorizadora. 

 

 Ainda sobre o tema, em face da previsão da técnica da distribuição dinâmica do 

ônus da prova no projeto do novo Código de Processo Civil, faremos uma análise da 

proposta legislativa atualmente existente, destacando os pontos positivos e negativos da 

redação projetada, e procurando apontar os possíveis ajustes que poderiam ser realizados 

para aprimorar o futuro emprego dessa técnica no direito brasileiro, a partir de previsão 

legislativa expressa. 

 

 Em seguida, confrontaremos a técnica de dinamização com a regra prevista no 

Código de Defesa do Consumidor, com o intuito de demonstrar que são a mesma técnica, 

aplicada sob pontos de vista distintos. 

 

 Para fechar, compatibilizaremos a técnica da distribuição dinâmica com os 

poderes instrutórios do juiz, que, como veremos, não são excludentes entre si, e, desde que 

seja observado o dever de imparcialidade do julgador, esses instrumentos podem ter uma 

importante função de incrementar o arcabouço probatório, ampliando a cognição e 

aperfeiçoando o julgamento. 

 

  Não obstante toda a exposição dogmática, o presente trabalho não ficaria 

completo se nos restringíssemos a examinar a técnica de distribuição dinâmica do ônus da 

prova apenas do ponto de vista expositivo, afinal, como técnica de potencialização da 

descoberta dos fatos, é imprescindível analisar a sua incidência prática, por intermédio da 

sua conciliação com outros mecanismos de flexibilização do ônus probatório e com os 

meios de prova atualmente existentes.  
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 Dessa forma, no sexto capítulo, examinaremos o posicionamento da 

jurisprudência a respeito do tema e confrontaremos a técnica de distribuição dinâmica do 

ônus da prova com os mecanismos atualmente existentes de flexibilização do ônus da 

prova, em especial as hipóteses de presunção e de distribuição convencional do ônus da 

prova. 

 

 Depois,  faremos uma verificação: em quais meios de prova podemos 

vislumbrar uma efetiva incidência prática da técnica de distribuição dinâmica dos ônus 

probatórios, de modo a nos permitir delimitar o real campo de aplicação da aludida técnica 

no processo civil?   

 

 Para concluir esse sexto capítulo, faremos uma confrontação da técnica de 

distribuição dinâmica das cargas probatórias com os mecanismos de valoração da prova, 

denominados “modelos de constatação” (ou “standards probatórios”), com o objetivo de 

evidenciar que, embora todos sejam mecanismos que visem fim comum (a facilitação do 

acesso à tutela jurisdicional àqueles que se encontrem em uma situação de maior 

dificuldade em fazer a comprovação dos fatos que fundamentam as suas pretensões em 

juízo), estas são técnicas processuais com aplicação em momentos completamente 

distintos, pois, enquanto a dinamização da distribuição do ônus da prova deve ocorrer no 

curso da instrução probatória ou ao final, caso permaneça o estado de dúvida do julgador, 

os “modelos de constatação” e eventual “redução do módulo da prova” (diminuição do 

grau de exigência de confirmação da prova) são percebidos no momento de valoração da 

prova e formação do convencimento pelo julgador. 

 

 As conclusões extraídas do presente estudo serão sintetizadas no tópico final 

do trabalho, sem prejuízo daquelas que forem exaradas ao longo da dissertação. 
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CONCLUSÕES 

 

 Diante do exame dos aspectos dogmático e empírico da técnica de distribuição 

dinâmica do ônus do prova, podemos extrair algumas conclusões a respeito do instituto, 

sem prejuízo de outras que possam ter sido expostas ao longo da presente dissertação, 

quais sejam: 

 

 O ônus da prova exerce, necessariamente, uma dupla função no processo, uma 

direcionada às partes (função subjetiva), para estruturação da prova, e outra, ao juiz 

(função objetiva), determinando como este deverá julgar em caso de, mesmo após a 

instrução probatória, persistir o estado de dúvida.  

 

 A distribuição do ônus da prova tem como principal fundamento o interesse 

das partes, a quem se atribui o ônus de provar as alegações de fato que fundamentam as 

suas respectivas pretensões, como condição essencial para que possam convencer o juiz de 

sua veraciadade e, assim, obter êxito no processo. 

 

 Em um modelo de igualdade formal, a regra estática de distribuição do ônus da 

prova estabelecida no artigo 333 do Código de Processo Civil, se bem compreendido o seu 

significado, é capaz de dar uma solução satisfatória aos jurisdicionados e conforme os 

escopos da jurisdição.  

 

 O processo civil moderno, contudo, deve assegurar a igualdade substancial das 

partes e, sempre que houver desigualdade, cumpre ao juiz dar tratamento desigual às 

partes, como medida de justiça.  

 

 Quando a desigualdade entre as partes encontra-se nas respectivas capacidades 

probatórias, sendo a realização da prova para a parte onerada extremamente difícil ou 

mesmo impossível, e, por seu turno, a parte contrária demonstrar certa facilidade da 

produção de prova da alegação do fato contrário, seja por dispor das informações 

pertinentes ao objeto da prova, de conhecimentos técnicos específicos ou mesmo por 

dispor dos meios de prova, o juiz pode se valer da técnica de distribuição dinâmica do ônus 

da prova, deslocando o ônus probatório de uma parte à outra, de modo a se (re)estabelecer 

um equilíbrio de forças no processo. 
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 Para a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, o magistrado deve 

dar especial atenção à função subjetiva do ônus da prova, pois somente é possível se 

cogitar de uma redefinição dos ônus probatórios das partes, se a elas for oportunizada a 

desincumbência, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 

 

 A técnica de distribuição dinâmica do ônus da prova é uma espécie subsidiária 

de atribuição de ônus probatórios às partes, aplicável em situações excepcionais em que o 

modelo abstrato e estático se revelou incapaz de manter a igualdade substancial entre as 

partes litigantes, assim como os demais mecanismos de flexibilização ou de obtenção da 

prova, como as presunções e os poderes instrutórios do juiz, não puderem dar uma solução 

satisfatória, seja com a dispensa da prova, a advertência judicial prévia para sua a 

realização ou mesmo sua produção de ofício pelo juiz. 

 

 Com efeito, se a situação concreta revelar a possibilidade de se realizar a prova 

por outros meios que não a simples distribuição do ônus da prova conforme a regra geral, 

deve o magistrado dar preferência a estes instrumentos.  

 

 Somente quando não houver outro caminho para obtenção da prova é que 

deverá se aplicada a técnica de distribuição dinâmica do ônus da prova, desde que 

presentes os requisitos, o que revela, mais uma vez, o seu caráter excepcional e seu campo 

de incidência limitado, o que não lhe retira sua pertinência em um sistema processual 

moderno, calcado na igualdade substancial, no dever de colaboração e de entrega da tutela 

jurisdicional justa e efetiva, pois a sua utilização permitirá uma otimização da instrução 

probatória e da descoberta dos fatos, aumentando a possibilidade de se encontrar, em casos 

específicos e particulares, uma solução conforme o que rege o direito material aplicável à 

espécie. 

 

 Uma vez aplicada, nos limites dos meios de prova típicos que a admitem 

(testemunhas e perícias), a técnica dinâmica implica o deslocamento de parte dos ônus 

probatórios de uma parte para o seu adversário, que estará incumbido da prova da alegação 

de fato contrária à alegação originalmente formulada pela parte onerada. 

 

 Esta constatação demonstra a incorreção da expressão “inversão” do ônus da 

prova, comumente empregada no direito pátrio em decorrência da redação defeituosa do 
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Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de uma mera alteração subjetiva do 

ônus (do autor para o réu ou do réu para o autor), mas de uma alteração do ônus da prova e 

do próprio objeto da prova.     

 

 Embora a técnica dinâmica ainda não esteja expressamente prevista no 

ordenamento jurídico pátrio, exceção feita nas ações que envolvem relação de consumo, 

em face da disposição contida no inciso VIII do artigo 6.º do Código de Defesa do 

Consumidor que prevê esse mecanismo, o que deve ficar superado com a promulgação do 

novo Código de Processo Civil, uma interpretação sistêmica dos princípios e garantias 

constitucionais, associados às regras instrumentais que asseguram a isonomia, o 

contraditório e a colaboração, nos leva a acreditar que a técnica de distribuição dinâmica 

do ônus da prova deve ser admitida à luz do direito vigente, encontrando, ainda, respaldo 

doutrinário e jurisprudencial para sua imediata aplicabilidade. 

 

 Ainda que a técnica de dinamização do ônus probatório tenha um campo 

reduzido de incidência, atuando sempre de forma subsidiária e desde que preenchidos os 

requisitos, além de limitados os meios de prova típicos autorizadores da sua aplicação, 

entendemos que se trata de um mecanismo relevante para a adequada solução de 

determinadas demandas, principalmente as que envolvem direito do consumidor, por 

proporcionar um reequilíbrio na capacidade probatória das partes e por permitir que sejam 

trazidos à tona elementos de prova que podem ser determinantes para a justa solução do 

conflito. 

 

 Assim, se bem aplicada, a técnica de distribuição dinâmica do ônus da prova é 

um importante instrumento de fomentação da atividade probatória, que permite uma 

aproximação do julgador à realidade do caso concreto, suprimindo eventuais 

desigualdades, de modo a permitir, antes de tudo, o acesso ao Poder Judiciário, muitas 

vezes inviabilizado pela carga probatória que pesa sobre determinada parte, bem como um 

julgamento em maior consonância com os efeitos pretendidos pela regra de direito material 

violada, e, portanto, a concessão da tutela jurisdicional de maneira mais justa e segura. 
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