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RESUMO 

 

Analisa, através de pesquisa legislativa, doutrinária e jurisprudencial, o cabimento, no Direito 

Processual Civil Brasileiro, de uma distribuição dinâmica do ônus da prova. Apresenta os 

principais pontos concernentes aos institutos da prova e do ônus da prova, fundamentais ao 

entendimento do tema. Investiga a definição, as características gerais, os fundamentos, os 

critérios de aplicação, os limites e o momento dessa forma de distribuição. Examina o art. 333 

do Código Processual Civil de 1973, bem como o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, para concluir sobre a forma de distribuição do ônus da prova por eles adotada. 

Pesquisa o posicionamento jurisprudencial e doutrinário quanto à atual aplicabilidade da 

teoria dinâmica no processo civil brasileiro. Estuda o novo regime de repartição do ônus da 

prova estabelecido nos arts. 357 e 358 do Projeto do Novo Código Processual Civil Brasileiro 

(Projeto de Lei 8046 de 2010). Busca conscientizar o leitor da necessidade se estudar o tema 

da distribuição do ônus da prova à luz da Constituição Federal.  

 

Palavras-chave: Processo civil. Ônus da prova. Distribuição Dinâmica. 
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ABSTRACT 

  

Through an extensive research in the law, doctrine and jurisprudence, I debate the suitability, 

in the Brazilian Procedural Law (BPL), of a dynamic employment  of the burden of proof. I 

also present the key issues concerning proof and burden of proof, essential to the 

understanding of the theme. Furthermore, I discuss the concept, its underpinnings, general 

characteristics, criteria, and appropriateness of such a form of employment. I also debate Arts. 

333 of the 1973 BPL and Art. 6, VII of the Brazilian Consumption Code under the light of the 

employment of the burden of proof. The research assesses  the current jurisdictional and 

doctrinal understanding of the employment of the  dynamics theory in the BPL. Finally, I 

discuss the new regime of burden of proof distribution established by Arts. 357 and 358 of the 

new BPL (8046 /2010 Law Project). The text raises the reader's awareness on the need to 

study and understand the theme of the burden of proof distribution under the light of the 

Federal Constitution. 

 

Keywords: Procedural Law, Burden of Proof, Dynamic Distribution 
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INTRODUÇÃO 

 

O denominado formalismo-valorativo, atual fase metodológica do direito 

processual, veio para romper com o dogma da supremacia absoluta da lei, que, por muito 

tempo, norteou a forma de se pensar o processo e os institutos a ele correlatos. Percebeu-se a 

insuficiência das proposições legislativas para regular com justiça as relações intersubjetivas, 

sobretudo em uma sociedade plural, complexa e globalizada, ao mesmo tempo em que se 

entendeu que o processo, cuja leitura há de ser feita à luz da Constituição, deve organizar-se 

para bem tutelar os direitos fundamentais.  

Nesse novo quadro, a aplicação da lei não prescinde de sua compatibilidade, in 

concreto, com os preceitos constitucionais. O juiz, até então relegado ao posto de mera “boca 

da lei”, ganhou maior responsabilidade e participação, cumprindo-lhe promover, diante das 

peculiaridades e necessidades do caso concreto, a adaptação do processo à Constituição, ainda 

quando isso signifique o afastamento de uma regra legal.  

A distribuição do ônus da prova voltou à pauta das discussões doutrinárias, no 

exato momento em que se constatou que as regras legais de distribuição estática e apriorística, 

se aplicadas à generalidade dos casos submetidos à apreciação do Estado-Juiz, acabam por 

criar situações de injustiça. A chamada teoria das cargas probatórias dinâmicas, difundida 

pela doutrina argentina, tenciona contornar esse problema, ao sugerir um regime de 

distribuição do onus probandi mais condizente com as complexas situações da vida. O que se 

propõe é a atribuição desse ônus, no caso concreto, à parte que está em melhores condições 

profissionais, técnicas ou fáticas de carrear a prova aos autos. Trata-se de emprestar 

flexibilidade à norma geral nas situações em que a produção probatória torna-se 

excessivamente onerosa a uma das partes, enquanto, à outra, é perfeitamente viável realizá-la. 

No presente estudo, busca-se analisar as características e fundamentos da 

distribuição dinâmica do ônus da prova, situada dentro da conjuntura do formalismo-

valorativo, investigando-se a sua aplicabilidade e cabimento no processo civil brasileiro. O 

bom entendimento do tema pelos operadores do direito, desde o magistrado ao advogado, faz-

se indispensável, uma vez que a repartição desse ônus, como veremos, guarda profunda 

imbricação com os direitos fundamentais e tem nítido reflexo na justiça da decisão final do 

processo.  

Este trabalho vai estruturado em três partes distintas. 
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Na primeira delas, tecemos considerações preliminares acerca das noções de 

prova e de ônus da prova, fundamentais à compreensão do objeto principal do nosso estudo. 

Não há, afinal, como se examinar a distribuição do ônus da prova sem antes conhecer o 

conceito de tais institutos. Ainda, trabalha-se com a natureza jurídica do ônus da prova – o 

qual, veremos, não se confunde com o instituto da obrigação –, bem como com as suas 

dimensões, objetiva (regra de julgamento) e subjetiva (regra de conduta), enfatizando-se a 

relevância dessa última, que, conquanto posta em segundo plano por boa parte da doutrina, 

ganha maior destaque quando se trata da técnica da dinamização. Por fim, faz-se breve 

comparação entre a distribuição estática e a distribuição dinâmica do ônus da prova.  

Na segunda parte, cuidamos de contextualizar o estudo da distribuição do ônus da 

prova na atual fase metodológica do formalismo processual, qual seja o formalismo-

valorativo, que, rompendo com antigos dogmas que impregnavam a concepção do fenômeno 

processual, exige uma revisão do tema em harmonia com os novos paradigmas. Ademais, 

apresentamos as características da teoria das cargas probatória dinâmicas, segundo os 

ensinamentos da pioneira corrente argentina, cujo maior destaque é o jurista Jorge Walter 

Peyrano. Em seguida, buscamos os fundamentos para a distribuição dinâmica nos princípios 

do acesso à justiça, da cooperação e da igualdade substancial. Por vezes, tal forma de 

distribuição apresenta-se como meio único à realização dessas normas constitucionais no caso 

concreto. Tendo em vista, contudo, que a técnica da dinamização significa o afastamento da 

regra geral de repartição do ônus da prova e acarreta um alargamento dos poderes do juiz, 

preocupa-se também com a fixação de critérios e limites ao seu cabimento. 

Na terceira parte, debruçamo-nos sobre o Direito Processual Civil Brasileiro para 

investigar, em perspectiva legislativa, doutrinária e jurisprudencial, o cabimento, entre nós, de 

uma distribuição dinâmica do ônus da prova. Na seara legislativa, constituem objeto de nosso 

estudo as regras insertas no art. 333 do Código Processual Civil (Lei 5.869/1973) e no art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Daremos enfoque ao art. 358 do 

Anteprojeto do Novo Código Processual Civil (PL 8046/2010), que inova o ordenamento 

jurídico, ao abraçar, de modo expresso, a teoria do ônus dinâmico. Outrossim, procede-se a 

uma pesquisa e análise do tratamento da questão pela doutrina e jurisprudência pátrias, 

trazendo-se à colação as decisões mais recentes dos nossos tribunais. Instigantes questões, 

também aqui trabalhadas, dizem com o momento da marcha processual adequado à decisão de 

dinamização do onus probandi e com os instrumentos de controle dos poderes do juiz.  
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Por longo tempo, a distribuição do ônus da prova nos moldes do art. 333 do CPC 

foi entendida como decorrência da lógica natural e dos imperativos de segurança jurídica.  

Diante disso, a ideia da dinamização ainda é pouco compreendida ou vista com certa 

resistência por muitos dos operadores do direito. Esperamos que esse modesto trabalho de 

conclusão de curso dê a sua pequena contribuição no despertar do leitor para a importância do 

tema, estimulando-o a (re)pensar a questão da distribuição do ônus da prova dentro do Estado 

Constitucional de Direito.  
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1 NOÇÕES BÁSICAS 

 

 Antes de adentrar no tema propriamente dito deste trabalho, urge tecer 

considerações preliminares acerca de noções que consideramos fundamentais ao 

entendimento do tema. Examinemos, pois, os principais pontos relativos aos institutos da 

prova e do ônus da prova. 

 

1.1 Prova: finalidade e conceito 

 

Em um primeiro momento, o conhecimento dos fatos, como pressuposto para o 

perfeito cumprimento dos objetivos do processo, não constituiu uma preocupação da 

humanidade. O formalismo do direito antigo achava-se umbilicalmente ligado ao simbolismo, 

à magia e à religião, esses os meios então utilizados para a solução dos litígios. (AZÁRIO, 

2006, p. 10) 

Com a evolução da sociedade, a prova adquiriu função de destaque no processo, 

atribuindo-se a ela a finalidade de possibilitar o necessário conhecimento da verdade sobre os 

fatos. Ora se falou em verdade formal, ora se buscou a verdade substancial, e, mais 

recentemente, desenvolveu-se a ideia da verdade possível (ou verossimilhança). O fato é que, 

a partir de então, a descoberta da verdade, ensejada pelas provas, passou a ser tida por escopo 

fundamental do processo, porquanto essencial à escorreita aplicação do direito.  

Com efeito, “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 correto que 

qualquer um desses escopos apenas se atinja por meio da descoberta sobre os fatos versados 

na demanda”. (MARINONI; ARENHART, 2011, p. 30) Essa descoberta tem lugar justamente 

com a atividade probatória. 

Sucede que, como já ventilado acima, a forma de entender a verdade visada no 

processo não é uniforme.  

Uma primeira teoria admite se deva contentar com a demonstração formal dos 

fatos alegados. Para os seus defensores, a verdade que se quer obter por meio da prova resulta 

do material trazido aos autos pelas partes em conformidade com as regras legais, pouco 

importando a efetiva correspondência entre a realidade fática e o produto final da atividade 

probatória. Como bem colocam Marinoni e Arenhart (2011, p. 33), “parte-se da premissa de 
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que o processo civil, por lidar com bens menos relevantes que o processo penal, pode se 

contentar com menor grau de segurança, satisfazendo-se com um grau de certeza menor”. 

Tem-se aqui a prova como meio de demonstrar a chamada “verdade formal”.  

Afirma outra corrente doutrinária que o fim da prova é o estabelecimento da 

verdade real ou substancial. Segundo os seus adeptos, somente o conhecimento dos fatos 

como realmente aconteceram tem o condão de conferir legitimidade à atividade jurisdicional. 

A distinção entre verdade formal e verdade substancial, porém, perdeu o sentido. 

Percebeu-se que a descoberta da verdade absoluta dos fatos é feito inviável, utópico. Deveras, 

se a verdade consiste na perfeita correspondência entre a realidade dos fatos e a ideia que se 

faz dessa realidade e se tal ideia vem necessariamente determinada pelos aspectos subjetivos 

de quem a tem, forçoso concluir que a verdade absoluta mostra-se inatingível. A falibilidade 

humana impede que o indivíduo toque a essência da verdade. Sobre o ponto, manifestaram-se 

Marinoni e Arenhart (2011, p. 36-37) com precisão: 

 
A interpretação sobre o fato – ou sobre a prova direta dele derivada – altera o seu 
real conteúdo, acrescentando-lhe um toque pessoal que distorce a realidade. Mais 
que isso, o julgador (ou o historiador, ou, enfim, quem quer que deva construir fatos 
do passado) jamais poderá excluir, terminantemente, a possibilidade de que as coisas 
possam ter se passado de outra forma. Acreditar que o juiz possa analisar, 
objetivamente, um fato, sem acrescentar-lhe qualquer dose de subjetividade, é pura 
ingenuidade.  

 
De se ver, ainda, que as regras legais também funcionam como fatores de 

limitação ao conhecimento dos fatos no processo. A lei, ao vedar certos meios probatórios, 

impor determinadas formalidades à colheita das provas e, por vezes, resguardar outros 

interesses, a exemplo da intimidade, cria obstáculos à reconstrução fática (MARINONI; 

ARENHART, 2011, p. 37). Existem, ademais, outros valores, além da justiça, caros ao 

processo, como a segurança e a efetividade, que impõem o seu término, ainda que não se 

tenha logrado descortinar a pretendida verdade (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p. 

71). 

Diante dessa impossibilidade de acesso à verdade real dos fatos, resta ao julgador 

satisfazer-se com uma “verdade possível”, uma “verossimilhança” ou uma “quase-verdade”. 

Deve proferir sua decisão a partir do conhecimento aproximado da realidade, que é o máximo 

que pode atingir. Essa aproximação variará segundo os meios probatórios de que puder se 

valer em cada caso (CALAMANDREI, 1955, p. 166 apud MARINONI; ARENHART, 2011, 

p. 43). Não se pode perder de vista que, mesmo que se tenha consciência da imperfeição 
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irremediável da reconstrução fática, cumpre ao julgador persegui-la, ou não terá condições de 

realizar a composição justa da lide. Acentuou-se, modernamente, a preocupação com a eficaz 

investigação da verdade (possível, insista-se), e, nesse contexto, fez-se necessária a utilização 

de mecanismos aptos a otimizar a atividade probatória, a exemplo do aumento dos poderes 

instrutórios do juiz e da técnica da dinamização do ônus da prova, com a qual trabalharemos 

nos próximos capítulos. 

Do exposto, pode-se concluir que o objetivo da prova é “dar ao juiz suporte 

suficiente para que possa convencer-se dos fatos discutidos no processo, proferindo a sua 

decisão a partir da crença de tê-la alcançado” (DIDIER JR., 2009, v. 2, p. 72). Desse modo, a 

prova destina-se não a revelar uma verdade absoluta, mas a dar ao magistrado a certeza 

necessária à sua decisão. Trata-se, porém, como não poderia deixar de ser, de uma certeza 

histórica, psicológica, própria da condição humana, com suas indissociáveis limitações 

(ECHANDÍA, 1973, p. 76 apud AZÁRIO, 2006, p. 23) 

Na linha desse entendimento, Marinoni e Arenhart (2011, p. 59) conceituam prova 

como “todo meio retórico, regulado pela lei, e dirigido, dentro dos parâmetros fixados pelo 

direito e de critérios racionais, a convencer o Estado-juiz da validade das proposições, objeto 

de impugnação, feitas no processo”. 

Chiovenda (1965, v. 2, p. 91 apud AZÁRIO, 2006, p. 17), no mesmo sentido, 

afirma que “provar significa formar a convicção do juiz sobre a existência ou não de fatos 

relevantes no processo”. 

Perceba-se que as definições formuladas por esses autores e adotadas nesse 

trabalho dão ênfase, a nosso ver com precisão, ao aspecto do convencimento do juiz.  

Acrescente-se que SILVA (2005, p. 319-321) aponta, corretamente, um tríplice 

significado para o vocábulo “prova”, que, no direito brasileiro, pode ser usado para expressar 

a ação de provar (CPC, arts. 130 e 3371), o meio de prova em si (CPC, art. 131 e 3322) ou o 

resultado da atividade probatória.  

Deve-se anotar que o conceito de ônus da prova, analisado de seus dois ângulos, 

subjetivo e objetivo, adiante estudados, liga-se à definição da prova como ação de provar 

(subjetivo) e como resultado obtido na convicção do julgador (objetivo). Nesse trabalho, será 

                                                 
1 Art. 337.  A parte, que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e 
a vigência, se assim o determinar o juiz. 
2 Art. 332.  Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste 
Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa. 
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enfatizado esse primeiro sentido da palavra, que tem íntima relação com a dinamicização do 

ônus da prova. 

 

1.2 Ônus da prova 

 

No que toca ao instituto do ônus da prova, importa-nos precipuamente estudar o 

seu conceito, natureza jurídica e funções (regra de julgamento e regra de conduta). É o que 

passamos a fazer nas próximas linhas.   

 

1.2.1 Ônus: Conceito e distinção do conceito de obrigação 

 

Insta examinar, preliminarmente, o conceito de ônus, procedendo a uma 

diferenciação do conceito de obrigação. A doutrina é uníssona em visualizar o ônus como 

instituto autônomo, inconfundível com as noções de obrigação, de dever processual em 

sentido estrito e de direito subjetivo.  

A definição de ônus, com a correlata distinção do conceito de obrigação, muito se 

deve a Carnelutti, cujas ideias são sempre lembradas para o bom entendimento do assunto.  

O autor, em um primeiro momento, classificou o ônus como espécie de “dever em 

sentido amplo”, categoria na qual também estaria inserida a obrigação, diferindo esta do ônus 

por restringir a liberdade do sujeito. Assim, para Carnelutti, o indivíduo pode infringir a 

obrigação, mas, ao fazê-lo, comete ato ilícito. (CARNELUTTI, 1955 apud MARINONI; 

ARENHART, 2011, p. 177) Por outro lado, se deixa de cumprir o ônus que lhe cabe, não 

pratica ilícito algum, embora desta conduta lhe advenha consequência negativa de ordem 

econômica. Entende o jurista, portanto, que o ponto de distinção entre ônus e obrigação reside 

na sanção decorrente da sua não observância: somente o infrator da obrigação submete-se a 

sanção jurídica. (CARNELUTTI, 1958 apud PACÍFICO, p. 32) 

Outra distinção vislumbrada por Carnelutti tem em mira a titularidade do interesse 

no cumprimento do ônus e da obrigação. Aproveita ao próprio sujeito onerado a 

desincumbência do ônus, ao passo que o adimplemento da obrigação dá-se em favor de um 

terceiro, titular de direito subjetivo correspondente. (CARNELUTTI, 1958 apud PACÍFICO, 

2011, p. 31-32) Observe-se, contudo, que o próprio devedor pode se interessar em cumprir a 

obrigação a fim de esquivar-se da aplicação de sanções. Dessa forma, a colocação de 
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Carnelutti resultaria correta se se tomasse como fator de distinção o interesse tutelado, em 

lugar do interesse no cumprimento da obrigação (PACÍFICO, 2011, p. 29-32) 3. 

Ocorre que, em verdade, equivoca-se a doutrina que enxerga o ônus como dever, 

pois se trata de verdadeiro poder, de sorte que o onerado ocupa posição jurídica ativa. De fato, 

o indivíduo tem a liberdade e o poder de adotar a conduta prevista na norma a fim de obter 

resultados a ele favoráveis (MARINONI; ARENHART, 2011, p. 178). 

Nessa senda, cumpre trazer a colação o conceito de ônus formulado por Echandía 

(1988, p. 420-421 apud PACÍFICO, 2011, p. 42):  

 
Poder ou faculdade (em sentido amplo) de executar livremente certos atos ou adotar 
certa conduta prevista na norma, para benefício e interesse próprios, sem sujeição 
nem coerção, e sem que exista outro sujeito que tenha o direito de exigir o seu 
cumprimento, mas cuja inobservância acarreta consequências desfavoráveis.  

 
Tal definição retrata com precisão as características do ônus, que o tornam 

definitivamente distinto da obrigação: naquele, o sujeito tem a liberdade de adotar ou não a 

conduta prescrita pela lei, inexistindo coercibilidade; adotando-a, age em seu próprio 

interesse, não de terceiros legitimados a exigi-la; se não a realiza, sofre as consequências 

negativas. Essas consequências, ressalte-se, não constituem sanções jurídicas, eis que o 

descumprimento do ônus não configura ato ilícito. 

 

1.2.2 Definição e aspectos subjetivo e objetivo 

 

O ônus da prova pode ser encarado por uma dupla perspectiva. Inicialmente, os 

juristas somente perceberam e analisaram a dimensão subjetiva, atrelada à atividade 

probatória das partes. Apenas a partir do último quartel do século XIX, de início no processo 

austríaco, a doutrina passou a enxergar o seu outro perfil, objetivo, vinculado à atividade 

jurisdicional. (PACÍFICO, 2011, p. 151).  

Em um primeiro sentido, dito subjetivo ou formal, é o ônus da prova uma “regra 

de conduta dirigida às partes, que indica quais os fatos que a cada uma incumbe provar” 

(DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2009, v. 2, p. 73). Visto sob esse ângulo, exerce a 

função de cientificar a parte da sua parcela de responsabilidade na formação do material 

probatório, revelando-lhe como deve proceder para, independentemente da conduta dos 

demais sujeitos processuais, evitar um julgamento desfavorável. 
                                                 
3 Pacífico (2011, p. 29-32) sintetiza o pensamento de Carnelutti sobre o tema, tecendo críticas a respeito.  
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O ônus da prova objetivo ou formal, a seu turno, é “uma regra dirigida ao juiz 

(uma regra de julgamento, portanto), que indica como ele deverá julgar acaso não encontre a 

prova dos fatos; que indica qual das partes deverá suportar os riscos advindos do mau êxito na 

atividade probatória, amargando uma decisão favorável” (DIDIER; BRAGA; OLIVEIRA 

2009, v. 2, p. 72).  

O aspecto objetivo do ônus da prova acha fulcro na vedação ao non liquet. 

Malgrado se espere e se deseje que, findada a fase instrutória, o juiz haja formado sua 

convicção sobre a matéria fática, por vezes não é isso o que acontece. A dúvida persistente, 

porém, não pode servir de óbice à justa composição da lide. Ora, se o Estado tomou para si o 

monopólio da jurisdição, proibindo o exercício da autotutela, impõe-se que dê solução 

definitiva aos conflitos surgidos na vida em sociedade e postos à sua apreciação. Não é dado 

ao juiz, diante da inesclarecibilidade dos fatos, eximir-se de proferir uma decisão final 

favorável a uma das partes. A possibilidade de o julgador jurar o ‘sibi non liquere’, como no 

direito romano, inexiste no ordenamento pátrio. Essa imposição consubstancia-se no princípio 

da inafastabilidade da jurisdição, expresso na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso 

XXXV, visto que a garantia de acesso ao Poder Judiciário inclui o direito a um 

posicionamento por parte deste. 

A regra do ônus da prova serve justamente para evitar a omissão do Estado-juiz na 

situação de atividade probatória infrutífera, quando o magistrado, mesmo após a realização de 

todos os esforços de prova, permanecer em estado de dúvida acerca da ocorrência ou não do 

fato que constitui pressuposto à aplicação de uma norma. Fixa-se, para essa hipótese, um 

critério de decisão, ou melhor, um critério de determinação do conteúdo da decisão, a qual 

será desfavorável à parte onerada. 

Boa parte da doutrina moderna tem sustentado que a faceta objetiva do ônus da 

prova constitui sua essência, atribuindo diminuta importância ao seu caráter subjetivo. Assim 

se posiciona Moreira (1977, p. 75 apud DIDIER JR; BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p. 74): 

 
Em última análise, não é o comportamento da parte onerada que está em causa. Os 
resultados da atividade instrutória são apreciados pelo órgão judicial sem qualquer 
valoração, positiva ou negativa, desse comportamento. Se persistiu a obscuridade, 
em nada aproveita à parte onerada, que fez, para dissipá-la, tudo que estava ao seu 
alcance, e portanto nenhuma culpa se lhe pode imputar. Inversamente, se a 
obscuridade cessou para dar lugar à certeza da ocorrência do fato, em nada prejudica 
a parte onerada a circunstância de que ela própria não tenha contribuído, sequer com 
uma parcela mínima, e ainda que pudesse fazê-lo, para a formação do 
convencimento judicial, devendo-se o êxito, com exclusividade, a outros fatores [...].  
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A nosso ver, incorre em erro a corrente doutrinária que minimiza o valor do ônus 

da prova subjetivo. Em verdade, não é a valoração ou não, pelo juiz, no momento do 

julgamento, do comportamento da parte onerada durante a fase probatória que deve ser levada 

em conta para o aferimento da importância do ônus enquanto regra de conduta. 

É sabido que o descumprimento do ônus não acarreta a necessária sucumbência da 

parte, já que a prova pode ser produzida por iniciativa da parte adversária ou do juiz e que, 

uma vez incorporada ao processo, torna-se passível de utilização por quaisquer dos sujeitos, 

por influxo do princípio da comunhão das provas. Por esse motivo, Castro Mendes chegou a 

dizer que se trata de “um ônus imperfeito e incompleto, que de ônus só tem o nome” 

(RANGEL, 2002, p. 94 apud AZÁRIO, 2006, p.33). 

O que se deve entender, contudo, é que o fato de estar a parte incumbida desse 

ônus significa que ela deve subministrar a prova, sob pena de ver aumentado o risco de um 

julgamento contrário. Assim, o efeito negativo do desatendimento da regra que impõe o ônus 

da prova restringe-se à elevação das chances de um resultado desfavorável, o que não retira a 

importância do ônus em seu aspecto subjetivo, pois o sujeito há de ter consciência de como 

deve proceder para que, independentemente da conduta de terceiros, possa obter êxito no 

processo. Mantendo-se inerte, afinal, a possibilidade de insucesso aumenta 

consideravelmente. (MARINONI; ARENHART, 2011, p. 178-179). 

O ônus da prova subjetivo apresenta-se, pois, como necessária decorrência do 

contraditório e da ampla defesa e, por isso mesmo, ao contrário do que afirma parte da 

doutrina 4, importa muito antes do momento da prolação da sentença. A própria instrução do 

processo somente se revestirá de legitimidade se a parte estiver previamente ciente do ônus 

que lhe cabe. Por isso mesmo, “é dever do juiz, na audiência preliminar (art. 331), informar as 

partes do ônus que cada uma tem e adverti-las da consequência de eventual omissão” 

(DINAMARCO, 2009, p. 82-83) 5. 

                                                 
4 Para Nery Junior e Nery (2006, p. 325), “não há momento para o juiz fixar o ônus da prova ou sua inversão 
(CDC, 6º, VIII), porque não se trata de regra de procedimento. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de 
julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o 
ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem 
assume o risco caso não se produza. (Echandia, Teoria general de la prueba judicial, v.1I., n.126, p. 441). [...] A 
sentença, portanto, é o momento adequado para o juiz aplicar as regras sobre o ônus da prova. Não antes”. 
5 Continua o autor: “A transparência das condutas judiciais é uma inafastável inerência do due processo of  law e 
da exigência do diálogo que integra a garantia constitucional do contraditório (supra, n. 88): o processo civil 
moderno quer muita explicitude do juiz e de suas intenções, que são fatores indispensáveis ao justo processo. Por 
isso, a locução ‘determinará as provas a serem produzidas (art. 331, §2º) inclui a exigência de esclarecer as 
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Nessa esteira, Cambi (2006, p. 318) lembra ainda a necessidade de se saber a 

quem incumbe a prova de cada fato inclusive para fim de recolhimento de “despesas que a 

atividade probatória pode exigir e que devem ser feitas por ocasião de cada ato processual”. 

Além disso, há que se levar em consideração que a parte sobre quem recair o 

ônus, frente aos riscos provenientes da insuficiência de provas, sentir-se-á estimulada a 

carrear provas aos autos, o que terá reflexos no próprio resultado da atividade probatória e, 

por conseguinte, na correta aplicação do direito.  

Vale destacar, no ponto, a lição de Carpes (2010, p. 54-55): 

 
Portanto, justamente na ênfase que se dá ao diálogo no processo civil 
contemporâneo, no qual a legitimidade da decisão tem esteio no contraditório 
judicial, não há mais como negar prestígio à dimensão subjetiva do ônus da prova, 
como que a deixando à margem da dimensão que concebe a sua condição de “regra 
de julgamento”. [...] Ora, se a repartição do ônus da prova possui influência na 
participação das partes – na medida em que vai servir à estruturação da sua 
respectiva atividade probatória -, e tal participação constitui elemento fundamental 
para a construção da decisão justa, não se pode mais minimizar a importância da 
função subjetiva. [...] A função subjetiva dos ônus probatórios é tão ou até mais 
importante que a função objetiva: dada a devida atenção àquela, afasta-se o perigo de 
formalização judicial e, por via de consequência, aumenta-se a probabilidade de se 
alcançar a justiça matéria. 

 
Não se pode olvidar, portanto, da valiosa repercussão do ônus da prova subjetivo 

na estruturação da atividade probatória das partes de forma a possibilitar a reconstrução mais 

aproximada possível dos fatos e, via de consequência, a prolação de uma sentença justa. Em 

verdade, as duas funções do ônus da prova são complementares e representam as duas faces 

da mesma moeda. 6 

A dimensão subjetiva ganha relevo ainda maior, como veremos adiante, quando 

da dinamicização do ônus probatório no processo, situação em que este é atribuído, no caso 

concreto, à parte que, segundo a norma estática de distribuição, não estaria, a princípio, 

onerada. Nessa hipótese, torna-se mais evidente a necessidade de que o sujeito onerado tenha 

                                                                                                                                                         
partes sobre seus ônus probatórios. Esse mero esclarecimento, que deve ser prestado em forma de decisão, vale 
como advertência e convite a participar ativamente da instrução probatória, na medida do interesse de cada um e 
com a consciência dos efeitos negativos que poderá suportar em caso de omitir-se”. (DINAMARCO, 2009. p. 
82-83). 
6 Para Marinoni e Arenhart (2011, p. 174-175), o ônus da prova exerce ainda uma terceira função no processo, 
pois, quando dirigido ao juiz, destina-se não só a determinar a sua decisão em caso de dúvida, mas também a 
formar o seu convencimento. Explica o autor: “Quando se fala que a regra do art. 333 importa para a formação 
do convencimento, deseja-se dizer que ela pode ser atenuada diante de determinadas situações de direito 
substancial. [...] A exigência de convencimento varia conforme a situação de direito material e, por isso, não se 
pode exigir um convencimento judicial unitário para todos os casos concretos. Como o convencimento varia de 
acordo com o direito material, a regra do ônus da prova não pode ser vista sempre do mesmo modo, sem 
considerar a dificuldade de convicção própria do caso concreto”. 
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consciência das consequências de sua inércia. 

 

1.1.3 O estado de dúvida e o ônus da prova como regra subsidiária de julgamento 

 

Como já dito, a prova, no processo, tem por escopo dar ao magistrado a certeza 

sobre a ocorrência ou não de fatos pressupostos da aplicação de uma norma jurídica, certeza 

essa que lhe servirá de suporte para a prolação de uma decisão justa. Se a norma recai sobre 

fatos, é mister que se procure conhecê-los (embora essa procura encontre obstáculos 

insuperáveis), em prol da acertada aplicação do direito. O processo moderno não mais se 

conforma com decisões formalistas, girando em torno da efetividade e da concreção da 

justiça. 

 Acontece que, conquanto se espere e se deseje que, findada a atividade 

instrutória, o juiz haja formado sua convicção, não raras vezes este permanece em estado de 

dúvida quanto à matéria fática. É nesse momento que deve lançar mão da regra de julgamento 

do ônus da prova, proferindo sentença desfavorável à parte onerada. Certo é que somente a 

dúvida cede espaço para a utilização dessa regra, que tem caráter absolutamente subsidiário, 

vez que os riscos de uma decisão injusta aumentam inegavelmente quando esta não vai 

balizada por um convencimento sólido sobre os fatos importantes à causa.   

Não se deve confundir, porém, o estado de dúvida com a formação do 

convencimento fundada na verossimilhança exigível no caso concreto. Nessas últimas 

hipóteses, não há falar em dúvida, porquanto o juiz ter-se-á convencido da existência ou não 

do fato. O que ocorre é que, em algumas situações de direito material, a descoberta dos fatos 

mostra-se dificultosa, de modo que o magistrado vê-se obrigado a reduzir o grau de 

suficiência de prova para a formação do juízo de fato. Diz-se, por isso, que existem diferentes 

“módulos de convencimento” ou “standards de prova”, que variam segundo as diferentes 

necessidades de direito material. Confiram-se, a propósito, os ensinamentos de Marinoni e 

Arenhart (2011, p. 171-172): 

 
 Se o juiz, para decidir, deve passar por um contexto de descoberta, é necessário que 
ele saiba não apenas o objeto que deve descobrir, mas também se esse objeto pode 
ser totalmente descoberto. Apenas nesse sentido é que o convencimento, 
considerado como expressão do juiz, pode ser compreendido. O convencimento 
judicial somente pode ser pensado a partir do módulo de convencimento próprio a 
uma específica situação de direito material, pois o juiz somente pode se dizer 
convencido quando sabe até onde o objeto do seu conhecimento abre oportunidade 
para o seu convencimento.  
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A utilização da regra do ônus da prova, assim, dar-se-á em último caso, quando o 

juiz não houver logrado formar seu convencimento, o qual pode perfeitamente basear-se em 

verossimilhança, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Esse esclarecimento 

interessa para que não se confunda, como é comum na doutrina, a dinamicização do ônus da 

prova com a redução do módulo de convencimento. Adiante voltaremos a tratar do ponto. 

Convém, por último, abrir parênteses para advertir que essa possibilidade de 

redução das exigências de prova conforme as peculiaridades do direito material e das 

circunstâncias do caso concreto não tem relação com a teoria da verossimilhança 

preponderante - a Överviktsprincip, na Suécia, e a Überwiegensprinzip, na Alemanhã -, 

segundo a qual o julgamento poderá fugir do ônus da prova quando houver um grau de 51% 

ou um mínimo de preponderância da prova. Essa teoria assenta-se na ideia de que as partes 

sempre convencem o juiz, ainda que minimante, e, se adotada, praticamente elimina a regra 

de julgamento do ônus da prova. No ordenamento brasileiro, contudo, não encontra guarida. 

(MARINONI; ARENHART, 2011, p.189)  

Ao juiz, aqui, não se permite decidir com base na simples verossimilhança 

preponderante, pois essa não é hábil a afastar o estado de dúvida. Isso não quer dizer que não 

possa julgar a partir da verossimilhança exigível in concreto: nesse caso, ele resta convencido, 

dentro das possibilidades e limites de conhecimento dos fatos no caso. Se, no entanto, não 

consegue livrar-se da dúvida, o ônus da prova apresenta-se como a única saída possível 7. 

 

1.2.4 A distribuição do ônus da prova: fundamentos e modalidades 

 

Tendo em vista, de um lado, o poder-dever do Estado de por fim aos litígios de 

forma definitiva e, de outro, o direito das partes de, ao provocar a jurisdição, ver os seus 

conflitos solucionados com justiça, faz-se imperiosa a distribuição do ônus da prova 

(AZÁRIO, 2006, p. 42), entendida como a repartição deste entre as partes no processo, de 

forma a indicar quais os fatos que cada uma deve provar para, independentemente da ação de 

                                                 
7 Marinoni e Arenhart (2011, p. 189-191) mencionam uma outra teoria que tenta lidar o problema da dúvida: 
“Essa teoria tenta se desfazer da dúvida ao firmar a ideia de que a sentença proferida pelo juiz que não se 
convenceu, e assim foi obrigado a julgar com base na regra do ônus da prova, não produz coisa julgada material. 
Essa última teoria, em outras palavras, propõe a tese da coisa julgada secundum eventum probationis. [...] Na 
realidade, não há muita diferença em proibir o non liquet e admitir que a sentença, na hipótese de insuficiência 
de provas, não produz coisa julgada material. Ora, se o juiz é obrigado a julgar, o seu julgamento deve ter 
autoridade e se tornar estável, impedindo a sua negação ou rediscussão”. 
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terceiros, afastar um julgamento desfavorável.  

Sobre as razões da distribuição do ônus da prova, assinala Echandía (2002, p. 432 

apud CREMASCO, 2012, p. 40): 

 
[...] o fundamento da carga da prova, como norma de distribuição do risco da falta 
de certeza, se encontra nos princípios da lógica, da justiça distributiva e da igualdade 
das partes diante da lei e do processo, isto é, na necessidade de dar a todas as partes 
uma adequada oportunidade e um guia seguro para a defesa de seus direitos e de sua 
liberdade.  

 
De fato, tal distribuição encontra fundamento no princípio da igualdade, o qual 

impõe se dividam equitativamente entre as partes os riscos de uma atividade probatória 

frustrada. A necessidade de se dar aos litigantes a consciência prévia de como devem proceder 

para obter um julgamento favorável independentemente da postura dos demais sujeitos 

processuais também empresta justificativa à distribuição do ônus da prova. Ademais, é de se 

considerar o fato de que a repartição desse ônus, estruturando a atividade instrutória, aumenta 

a possibilidade de esclarecimento dos fatos a ensejar o desfecho justo do processo. 

A distribuição do ônus da prova pauta-se em um determinado critério, via de regra 

eleito pela lei. Diz-se “via de regra” porque, por vezes, esse critério é fruto de construção 

doutrinária, a exemplo do que acontece na Alemanha. Outrossim,  como veremos nos 

capítulos seguintes, defende uma forte corrente doutrinária que o critério legal de distribuição 

pode ser afastado em alguns casos, com o fito de assegurar a observância de preceitos 

constitucionais. 

Nesse rumo, a doutrina refere-se a duas formas de distribuição do ônus da prova: 

a distribuição estática e a distribuição dinâmica. Por muito tempo, os ordenamentos jurídicos 

permaneceram – grande parte ainda permanece – amarrados a regras de distribuição estática 

do ônus da prova, isto é, regras que apontam o sujeito onerado através da fixação de um 

critério rígido, genérico e apriorístico, que não abre margem à avaliação das necessidades do 

caso concreto. Recentemente, porém, desenvolveu-se a teoria da distribuição dinâmica do 

ônus da prova, com o objetivo de amenizar os efeitos negativos advindos da aplicação 

indiscriminada da regra estática, propugnando que, em certas situações, a distribuição, diante 

das peculiaridades do caso concreto, dê-se em outros moldes, compatíveis com os 

mandamentos constitucionais. No próximo capítulo, analisaremos essa modalidade de 

distribuição.  

Por ora, cumpre-nos apenas caracterizar a distribuição estática do ônus da prova e 
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apresentar, de maneira extremamente sucinta, alguns critérios estáticos já sugeridos pelos 

juristas.  

Tem-se uma distribuição estática do ônus da prova quando o legislador fixa, para 

tal, um critério apriorístico e aplicável em qualquer processo, que não pode, em nenhuma 

hipótese, ser afastado pelo juiz, limitando-se este a aplicar a regra legal, ainda que perceba 

que esta não se mostra adequada às necessidades do caso concreto.  

Saliente-se que, quando a própria lei excepciona a regra geral de distribuição, 

indicando critério diverso, igualmente rígido e genérico, a ser utilizado em determinadas 

situações de direito material consideradas em abstrato, ainda se está diante de uma 

distribuição estática, a qual somente deixa de se caracterizar quando o juiz pode atribuir o 

ônus a uma determinada parte em vista do preenchimento de um pressuposto de aferição 

circunstancial e casuística, qual seja a desigualdade de condições de produção de prova. 

A distribuição estática pode vir ligada a diversos critérios. Muitas teorias surgiram 

ao longo do tempo para sugerir a melhor forma de se realizá-la, todas elas assemelhadas por 

estabelecer critérios genéricos, apriorísticos e rígidos.  

Não constitui objetivo desse trabalho aprofundar-se na exposição e análise dessas 

teorias. É de bom tom, porém, fazer um brevíssimo apontamento das principais delas, apenas 

para demonstrar que a distribuição estática do ônus da prova pode se operar de variadas 

maneiras.  

Cremasco (2012, p. 41), valendo-se das lições de Echandía, reuniu as principais 

teorias em oito diferentes categorias, cada qual com sua respectiva inclinação, a saber: a) a 

que impõe ao autor o ônus de provar; b) a que impõe o ônus da prova àquele que afirma; c) a 

que impõe ao autor a prova dos fatos relativos à sua pretensão e ao réu, dos fatos referentes à 

sua exceção; d) a que impõe o ônus da prova àquele que alega fato anormal; e) a que impõe o 

ônus da prova àquele que pretende inovar; f) a que impõe o ônus da prova segundo a natureza 

dos fatos; g) a que impõe a cada parte o ônus da prova dos pressupostos de fato da norma 

jurídica que lhe é favorável; h) a que impõe o ônus da prova de acordo com a posição das 

partes em relação ao efeito jurídico perseguido. 

As três últimas categorias gozam hoje de maior importância, seja por encontrar 

maior aceitação na doutrina, seja por achar acolhida em boa parte dos ordenamentos jurídicos 

vigentes. 

A teoria da distribuição do ônus da prova de acordo com a natureza jurídica dos 
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fatos a serem provados – constitutiva, modificativa, extintiva ou impeditiva – tem em 

Giuseppe Chiovenda a sua maior expressão. Este a proclama nas seguintes palavras: 

 
O autor deve provar os fatos constitutivos, isto é, os fatos que normalmente 
produzem determinados efeitos jurídicos; o réu deve provar os fatos impeditivos, 
isto é, a falta daqueles fatos que normalmente concorrem com os fatos constitutivos, 
falta que impede a estes de produzir o efeito que lhes é natural. Outras formulações 
ou coincidem com esta ou são inexatas. (CHIOVENDA, 2002, p. 451-452 apud 
PACÍFICO, 2011, p. 112)  
 

Na linha de pensamento do jurista, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos, 

e, enquanto não o faz, o réu nada precisa provar, já que actore non probante absolvitur réus. 

O interesse deste em produzir provas surge tão-somente quando o não provar lhe traz 

prejuízo, o que acontece quando o autor logra provar fatos idôneos à constituição de seu 

direito. (CHIOVENDA, 2002, p. 448-449 apud CREMASCO, 2012, p. 54)  

Essa teoria, defendida também por Carnelutti e Betti, consagrou-se em diversos 

códigos, a exemplo do italiano (art. 1.312), do espanhol (art. 1.315), do chileno (art. 1.315) e 

do colombiano (art. 1.757). O Código de Processo Civil Brasileiro de 1973 também a abraçou 

em seu art. 333. (PACÍFICO, 2011, p. 117). 

Em que pesem os avanços que a teoria chiovendiana representou em relação às 

anteriores, não ficou imune a críticas. Aduz Pacífico que, “embora possa ser considerada 

válida para a maioria dos casos, alguns autores demonstraram a sua insuficiência como regra 

de alcance geral, comportando diversas exceções” (PACÍFICO, 2011, p. 117). 

Um dos inconvenientes levantados diz respeito à dificuldade em se identificar, no 

caso concreto, a natureza do fato controvertido, inclusive porque um mesmo fato, analisado 

por diferentes prismas, pode ser diferentemente qualificado.  Ademais, advertem os 

doutrinadores que algumas vezes é o demandante quem afirma circunstâncias impeditivas, 

modificativas ou extintivas, o que comumente acontece nas ações declaratórias. (PACÍFICO, 

2011, p. 118-119) 

Já a teoria de Rosemberg inova ao deslocar dos fatos para a norma jurídica o foco 

do critério de distribuição. Para ele, deve-se atribuir a cada litigante o ônus da prova dos fatos 

pressupostos da norma jurídica cuja aplicação lhe seja favorável. Nos seus dizeres, “a parte 

cuja petição processual não pode ter êxito sem que se aplique um determinado preceito 

jurídico suporta o ônus da afirmação e da prova de que as características definidoras desse 

preceito estejam realizadas nos fatos” (ROSEMBERG, 1956, p. 91 apud PACÍFICO, p. 129). 
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Vê-se, pois, que a distribuição do ônus da prova está umbilicalmente ligada às normas de 

direito material. 

Para definir quais as normas favoráveis ao autor e quais as que favorecem o réu, 

Rosemberg, observando que os preceitos jurídicos relacionam-se uns com os outros, propõe 

sua classificação em espécies. Assim, em vez de falar em fatos constitutivos, impeditivos, 

modificativos e extintivos, refere-se a pressupostos de normas classificadas como 

constitutivas, impeditivas etc. (PACÍFICO, 2011, p. 135)  

A teoria da distribuição do ônus da prova conforme a posição das partes em 

relação ao efeito jurídico perseguido foi cunhada por Gian Michele, para quem as normas de 

direito material, conquanto importantes à fixação das regras do ônus da prova, mostram-se 

insuficientes para tal. Confere-se aqui primordial relevância à posição dos litigantes no 

processo e aos efeitos que buscam alcançar por meio deste. É precipuamente a pretensão 

formulada que deve determinar a repartição do ônus probatório. (CREMASCO, 2012, p. 58) 

Micheli (1966, p. 438 apud CREMASCO, 2012, p. 58) assim sintetiza o seu 

pensamento: 

 
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.  

 
As teorias de Rosemberg e Micheli, como assevera Cremasco (2012, p. 59-60), 

são bastante similares na essência, contemplando duas formas distintas de expor o mesmo 

conteúdo. De fato, a relação entre a parte e o suporte fático da norma cuja aplicação se prevê é 

a mesma relação entre a parte e o efeito jurídico perseguido no processo, na medida em que o 

efeito nada mais é que a consequência da norma, a qual depende da configuração do 

pressuposto de fato para incidir.  

Dentre as teorias estáticas, as duas últimas apresentam-se como as mais adequadas 

a balizar a distribuição do ônus da prova. Aproximando essas teorias, Echandía (2002, p. 459 

apud CREMASCO, 2012, p. 60) formulou a regra estática de distribuição do ônus da prova 

com maior aceitação na ciência processual moderna: 

 
Corresponde o ônus de provar um fato à parte cuja petição (pretensão ou exceção) o 
tem como pressuposto necessário, de acordo com a norma jurídica aplicável; ou, dito 
de outra maneira, a cada parte corresponde o ônus de provar os fatos que servem de 
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pressuposto à norma que consagra o efeito jurídico por ela perseguido, qualquer que 
seja a sua posição processual.  

 
Expostas as principais características e critérios da distribuição estática do ônus da 

prova, passaremos a analisar, no capítulo que segue, a distribuição dinâmica desse ônus.  
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2 A DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA 

 

Expostas as noções preliminares, podemos nos debruçar sobre a distribuição 

dinâmica do ônus da prova. Nesta parte, trataremos de contextualizar o tema na atual fase 

metodológica do fenômeno processual e, em seguida, estudaremos as características, 

fundamentos e critérios de aplicação da chamada teoria do ônus dinâmico.  

 

2.1 Colocação do tema: a distribuição do ônus da prova no contexto do formalismo-

valorativo8 

 

O processo, mais do que mera técnica, constitui, em verdade, produto cultural. O 

formalismo processual, o qual compreende “não só a forma ou as formalidades, mas 

especialmente a delimitação dos poderes, faculdades dos sujeitos processuais, coordenação da 

sua atividade, ordenação do procedimento e organização do processo” (OLIVEIRA, 2003, p. 

6-7), sempre se conformou à cultura de sua época, impregnando-se dos valores e ideologias 

então dominantes.               

A distribuição do ônus da prova, enquanto aspecto do procedimento, sofre frontal 

influência da forma de se pensar o processo. Por esse motivo, a ideia da dinamização dessa 

distribuição há que ser estudada à luz do marco teórico que deve determinar a compreensão 

do direito processual na contemporaneidade. Faz-se oportuno, assim, realizar brevíssima 

explanação acerca das quatro fases metodológicas do fenômeno processual apontadas pela 

doutrina (MITIDIERO, 2007, p. 18), quais sejam o praxismo, o processualismo, o 

instrumentalismo e o formalismo-valorativo9, dando ênfase a esta última e relacionando-a à 

distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Inicialmente, na fase do praxismo, que prevaleceu até meados do século XIX, o 

processo era reduzido a apêndice do direito material, desprovido de autonomia. Havia, assim, 

um total sincretismo entre processo e direito material nesse período que Mitidiero (2007, p. 

18) chamou de “pré-história do direito processual”. Não se tinha aqui a consciência da 

distinção entre relação jurídica processual e relação jurídica substancial nem do direito 

                                                 
8 CARPES (2010) contextualiza o tema da distribuição do ônus da prova na fase metodológica do fenômeno 
processual do formalismo-valorativo, em obra na qual nos baseamos para escrever este tópico. 
9 A expressão foi cunhada por OLIVEIRA (2003, p. 50). Fala-se, também, em neoprocessualismo para referir-se 
a tal fase metodológica.  
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processual como ramo autônomo do direito. 

Quando “os alemães começaram a especular a natureza jurídica da ação no tempo 

moderno e acerca da própria natureza jurídica do processo” (CINTRA; GRINOVER; 

DINAMARCO, 2009, p. 48), ganhou espaço o chamado processualismo, marcado pela busca 

da afirmação da autonomia científica do direito processual, através da formulação e do 

desenvolvimento de seus conceitos e institutos. Nesse momento, a preocupação extremada 

com a libertação do direito processual em face do direito material acabou por incutir nos 

processualistas a visão do processo como um fim em si mesmo. 10  

O instrumentalismo veio para devolver a compreensão do processo como meio 

destinado a possibilitar a aplicação do direito material. Reconheceu-se, a partir de então, sem 

se perder de vista a autonomia científica conquistada no período anterior, a interdependência 

entre direito material e direito processual, vez que este se torna inócuo se não é dirigido à 

atuação daquele, ao passo que aquele vira letra morta se este não existe para viabilizar a sua 

observância. Restou aqui superada, em larga escala, a perspectiva puramente técnica do 

direito processual11, o qual, percebeu-se, deve atentar para as necessidades políticas e sociais 

de seu tempo (MITIDIERO, 2007, p. 22-23). 

Sucede que o processualismo, vinculado ao Estado Liberal, girava em torno da 

supremacia da lei, a qual era considerada integralmente apta a solucionar os problemas 

surgidos na vida em sociedade. O instrumentalismo, malgrado haja tido o mérito de trazer à 

tona a inafastável ligação entre processo e norma substancial e o escopo do processo para 

além da esfera jurídica, manteve-se preso à ideia da lei absoluta. 

Nesse quadro, o abstracionismo e a generalidade da lei pautavam toda a atividade 

jurisdicional, limitada esta à aplicação crua dos enunciados legais. Consoante acentua Carpes 

(2010, p. 28), “a história, a evolução social, a dinâmica da vida, portanto, em nada alterariam 

a compreensão do direito, mormente do direito processual, na medida em que os códigos, 

símbolos da exatidão matemática do direito, conteriam todas as respostas necessárias”. 

Segurança jurídica, liberdade e igualdade formal eram as palavras de ordem, pilares do 

                                                 
10 Sobre o ponto, escreveram Cintra, Grinover e Dinamarco (2009, p. 48-49): “Faltou, na segunda fase, uma 
postura crítica. O sistema processual era estudado mediante uma visão puramente introspectiva, no exame de 
seus institutos, de suas categorias e conceitos fundamentais; e visto o processo costumeiramente como mero 
instrumento técnico predisposto à realização da ordem jurídica material, sem o reconhecimento de suas 
conotações deontológicas e sem a análise dos seus resultados na vida das pessoas ou preocupação pela justiça 
que ele fosse capaz de fazer”.  
11 Mitidiero (2007, p. 22) lembra que essa superação constitui mérito inolvidável da obra de Cândido Rangel 
Dinamarco, que, no Brasil, figurou como o maior arauto da perspectiva instrumentalista do Direito Processual.  
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sistema jurídico garantidos pela lei “clarividente e cega” (CARPES, 2010, p. 28).  

Entendia-se, então, que a distribuição do ônus da prova, em harmonia com o 

pensamento liberal vigente, deveria fundar-se em uma norma legal fixadora de um critério 

genérico, estático e apriorístico, a ser aplicada, indiscriminadamente, em qualquer hipótese. A 

distribuição invariável do ônus da prova nos moldes legais era vista como símbolo da 

segurança jurídica e da igualdade, tornando-se inviável a adaptação do procedimento, pelo 

juiz, às circunstâncias do caso concreto, como se a lei tivesse o condão de regular com justiça 

a totalidade das situações submetidas ao Estado-Juiz. (CARPES, 2010, p. 67-69) 

Hodiernamente, entretanto, com o advento do Estado Constitucional, “não se pode 

mais afirmar que o juiz, diante do direito material e do direito processual, encontra-se atado a 

uma pauta de legalidade” (MITIDIERO, 2007, p. 26). A pauta do direito contemporâneo é, 

em verdade, a juridicidade, que vai muito além da lei, para abranger o Direito como um todo 

(MITIDIERO, 2007, p. 26).  

A jurisdição não se confina à mera declaração de uma norma jurídica preexistente: 

ao julgador é dado decidir até mesmo “contra legem” (não contra o Direito, registre-se) se for 

essa a solução extraída do sistema jurídico. Urge, pois, perseguir a justiça da decisão, ainda 

que à custa do afastamento de um dispositivo legal. Os preceitos constitucionais, sobretudo os 

direitos fundamentais, hão de orientar a interpretação e a aplicação das regras 

infraconstitucionais, materiais e processuais, as quais, conduzindo a uma solução injusta, não 

terão espaço.  

Nessa senda, exsurge o chamado formalismo-valorativo, referencial teórico do 

processo no Estado contemporâneo, que “propõe a injeção dos valores constitucionais no 

tecido do formalismo processual, a atingir a consciência não apenas do legislador, mas, 

especialmente, dos sujeitos do processo, entre os quais está o órgão jurisdicional” (CARPES, 

2010, p. 77).  

O processo, desamarrando-se da supremacia da lei, passa a ser encarado como 

instrumento de realização dos ditames constitucionais e, portanto, da justiça, devendo 

propiciar a aplicação da regra legal na exata medida em que esta se concilia com os princípios 

constitucionais e com os direitos fundamentais. O devido processo legal, enfim, dá lugar ao 

devido processo constitucional. 

Dentro de tal conjuntura, vislumbra-se uma tomada de consciência quanto à 

inaptidão da lei para regular, abstrata e aprioristicamente, a integralidade das situações da 
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vida. De fato, a riqueza das relações humanas e a complexidade da convivência social no 

mundo globalizado impedem que a regra legal tenha o dom de indicar uma solução apropriada 

a todos os casos. A sua aplicação distanciada da realidade pode desembocar em situações de 

flagrante injustiça, por afronta aos mais caros preceitos do ordenamento jurídico.  

A forma de distribuição do ônus da prova integra o formalismo processual e, por 

assim sê-lo, tem necessariamente de orientar-se para a promoção da ordem jurídica justa, 

servindo à tutela dos direitos fundamentais. 

Constata-se, nesse diapasão, a insuficiência das normas legais de distribuição 

estática do ônus da prova, pois, em alguns casos, sua aplicação acarreta grave mácula à ordem 

constitucional. Não se olvida que, no mais das vezes, essas regras logram repartir os encargos 

probatórios de maneira acertada, mas casos há em que ocasionam incontestável injustiça. 

Assim é porque as situações merecedoras de tutela jurídica envolvem número cada vez maior 

de particularidades e variáveis, e o legislador não consegue acompanhar a dinâmica da vida.  

Renomados juristas passaram a defender que o magistrado, ao deparar-se com um 

caso em que a regra legal de distribuição estática do ônus da prova entre em choque com o 

ordenamento jurídico globalmente considerado, deve deixar de aplicá-la. Cuida-se de dar ao 

caso solução baseada na ponderação de princípios pelo intérprete, quando a solução do 

legislador apresentar-se desarrazoada. 

A distribuição do ônus da prova operada no contexto do formalismo-valorativo há 

de se conformar à Constituição e contribuir, por conseguinte, para o desfecho justo do 

processo.  

Surgiram, pois, em congruência com os novos paradigmas da teoria do Direito, 

vozes doutrinárias a pugnar pela distribuição dinâmica do ônus da prova, explicada no tópico 

que segue.  

 

2.2. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

 

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova nasceu “não pela mão do 

legislador, mas por obra da doutrina que, embora não firmemente baseada na noção de 

direitos fundamentais e do processo na perspectiva do formalismo-valorativo, foi a primeira 

que marcou a possibilidade de relativização da distribuição dos ônus probatórios por obra 

exclusiva do juiz” (CARPES, 2010, p. 73-74). 
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Em verdade, a mais antiga manifestação de que se tem notícia no sentido de fugir 

de uma distribuição estática do ônus da prova remonta ao século XIX, com as ideias do 

filósofo utilitarista Jeremy Bentham. Para o autor, o ônus probatório deveria ser imputado à 

parte que dele pudesse se desincumbir com menores inconvenientes, isto é, com menores 

despesas, menor dispêndio de tempo e menor incômodo (SOARES, 1936, p. 39-40 apud 

AZÁRIO, 2006, p. 44). Nota-se aqui um critério de índole casuística, afastado da rigidez 

própria da distribuição estática.  

O desenvolvimento dogmático da teoria, todavia, iniciou-se pelos trabalhos do 

processualista argentino Jorge Walter Peyrano, que, em 1981, publicou o artigo intitulado 

“Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas”. 12 O jurista já lavrara sentença no ano de 

1978, quando magistrado no Juizado da quinta nominação da cidade de Rosário, procedendo à 

dinamização dos ônus probatórios em caso de erro médico (CARPES, 2010, p. 74). 

Peyrano reparou que os doutrinadores haviam fixado as regras de distribuição do 

ônus da prova de maneira demasiado rígida, sem atentar para as circunstâncias do caso; 

circunstâncias essas que, eventualmente, poderiam aconselhar alguma outra solução. Já mais 

modernamente, diz o autor, a prática alertou a doutrina de que “dichas bases resultaban a 

veces insuficientes o bien inadecuadas” (PEYRANO, 2008a, p. 15). Em outras palavras, “se 

empezó a reparar en que ni eran bastantes ni contaban com la flexibilidade que sería de 

desear” (PEYRANO, 2008a, p. 15). 

A teoria das cargas probatórias dinâmicas adveio para aliviar a tarefa da vítima, 

paciente de um ato cirúrgico, de produzir provas diabólicas tendentes a demonstrar a culpa em 

matéria de responsabilidade civil médica. Posteriormente, sua aplicação ganhou proporções 

mais amplas, de tal modo que nunca se reduz aos exemplos invocados para ilustrá-la. 

(RAMBALDO, 2008, p. 33) 

Para descrever a teoria, em seu artigo denominado “Nuevos Lineamentos de las 

cargas probatorias dinámicas”, Peyrano (2008b, p.19-20) lança mão da declaração formulada 

pela “Comisión de Derecho Processal” nas “Quintas Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, 

Comercial, Procesal e Informático”, ocorridas em Junín, Argentina, em outubro de 1992: 

 
La llamada doctrina de las cargas probatorias dinámicas puede e debe ser utilizada 
por los estrados judiciales em determinadas situaciones em las cuales non funcionan 
adecuada y valiosamente las previsiones legales que, como norma, reparten los 

                                                 
12 Segundo Artur Carpes (2010, p. 74), alguns autores, a exemplo de Maximiliano García Grande, alertam que a 
doutrina já era alvo de críticas por parte de Rosemberg.  
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esfuerzos probatorios. La misma importa um desplazamiento del onus probandi, 
según fueren las circunstancias del caso, em cuyo mérito aquél poede recaer, 
verbigracia, em cabeza de quien está em mejores condiciones técnicas, profesionales 
o fácticas para producirlas, más allá del emplazamiento como actor o demandado o 
de tratarse de hechos constitutivos, impeditivos, modificativos o extintivos.  

 
A distribuição dinâmica do ônus da prova, destarte, consiste na sua atribuição, no 

caso concreto, à parte que está em melhores condições profissionais, técnicas ou fáticas de 

carreá-la aos autos. Trata-se de emprestar flexibilidade à norma estática nas situações em que 

a produção da prova torna-se excessivamente onerosa a uma das partes, enquanto, à outra, é 

perfeitamente viável realizá-la. 

Não importa aqui a posição que as partes ocupam no processo, tampouco a 

natureza do fato probando – se constitutivo, modificativo, impeditivo ou extintivo do direito – 

ou o interesse na produção da prova: perquire-se, isso sim, sobre a parte que tem maiores 

possibilidades de provar. Em suma: prova quem pode.  

Perceba-se que, como assinala Pacífico (2011, p. 224-225), a inovação trazida 

pela doutrina do ônus dinâmico, frente à teoria antiga de Bentham, é a utilização do critério 

das condições probatórias mais favoráveis de forma subsidiária e suplementar, vale dizer, 

somente nas situações concretas em que os critérios legais genéricos conduzirem a um 

resultado injusto.   

Peyrano (2008b, p. 21-22), referindo-se à segunda das conclusões firmadas no 

XVII Congresso Nacional de Derecho Processal da Argentina, adverte que a parte que se 

encontra em melhores condições de produzir a prova normalmente também está em condições 

de desvirtuá-la ou de desnaturá-la, motivo pelo qual se deve agir com especial cautela na hora 

de valorar a prova por ela alegada.  

A aquisição da doutrina das cargas probatórias dinâmicas pela teoria da ciência do 

direito processual, nos dizeres de Rambaldo (2008, p. 33), produziu um “giro epistemológico” 

fundamental no modo de observar o fenômeno probatório, o qual passou a ser analisado do 

ponto de vista da finalidade do processo e do valor justiça, não apenas do ângulo do mero 

cumprimento de formas processuais abstratas.  

Há que se anotar que a doutrina em estudo, inicialmente desenvolvida pelos 

juristas argentinos encabeçados por Peyrano, foi acolhida por muitos outros autores, que 

inclusive lhe deram novos contornos, limites e fundamentos. 

 

3.3. Fundamentos da distribuição dinâmica do ônus da prova 
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Impende investigar as razões para a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Procuraremos os fundamentos da teoria dentro do ordenamento jurídico brasileiro, já que o 

que nos importa, ao fim e ao cabo, é o seu cabimento entre nós. A sua aplicação pela 

legislação, doutrina e jurisprudência pátrias, porém, serão objeto de estudo do próximo 

capítulo deste trabalho. 

 

3.3.1 O direito à ordem jurídica justa 

 

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, garante o direito fundamental de 

acesso à ordem jurídica justa, ao proclamar que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Esse dispositivo, lido no contexto do processualismo 

contemporâneo, envolve não apenas o direito a uma sentença de mérito, mas também o direito 

ao resultado justo e efetivo do processo.  

O processo tem por escopo, pois, a promoção da ordem jurídica justa, a qual 

somente é possível com a realização dos direitos fundamentais e dos princípios 

constitucionais. Jurisdição, ação, defesa e procedimento voltam-se precipuamente à tutela 

adequada e efetiva dos direitos, mormente daqueles consagrados pela Constituição, e a 

solução dos mais variados problemas processuais deve ser ditada pelo modo de pensar 

constitucional. 

Para que atinja as suas finalidades, o processo não prescinde de técnicas aptas a 

tal. Equivale a dizer: “as técnicas encartadas no formalismo processual – procedimentos, 

sentenças, meios executivos, técnicas de antecipação de tutela e acautelamento – devem estar 

ajustadas às necessidades de tutela dos direitos, especialmente dos direitos fundamentais” 

(CARPES, 2008, p. 78). 

A distribuição do ônus da prova, como não poderia deixar de ser, tem de estar 

estruturada de forma a ensejar o acesso à ordem jurídica justa. Ocorre que a dinamização 

dessa distribuição, por vezes, revela-se como saída única para a realização da justiça do caso. 

Vejamos. 

 Em que pese a impossibilidade de uma perfeita reconstrução dos fatos 

importantes à causa, devido às limitações humanas e legais já explicitadas nesse trabalho, o 

processualismo moderno não mais se contenta com a verdade formal. Existe um interesse 
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público no desfecho justo do processo, o qual não constitui mero jogo entre as partes, como 

outrora se pensou: todos os sujeitos processuais agem “em direção ao escopo de cumprir os 

desígnios máximos da pacificação social” (THEODORO JUNIOR, 2004, p. 11).  Por isso, 

faz-se indispensável perseguir a verdade, ainda que se conheçam as restrições irremediáveis 

ao seu alcance.  

Quer-se, hoje, a verdade possível, porque a correta formação do juízo de fato 

constitui, por óbvio, pressuposto da prolação de uma decisão justa. Conforme lapidar lição de 

Michele Taruffo, “independentemente do critério jurídico que se empregue para valorar a 

justiça da decisão, se pode sustentar que esta nunca é justa se está fundada em uma 

determinação equivocada ou inaceitável dos fatos” (2002, p. 74 apud CARPES, 2010, p. 79). 

A dinamização do ônus da prova figura como técnica vocacionada a elevar as 

chances de esclarecimento dos fatos e, consequentemente, do resultado justo do processo. De 

fato, a distribuição dinâmica tem lugar quando uma das partes encontra-se em situação de 

dificuldade probatória, e, de outro lado, a parte adversa dispõe de meios para fazer a prova. A 

imputação do ônus da prova a esta última, por questão de lógica, torna mais provável a 

satisfatória reconstrução fática, a permitir a boa aplicação do direito. Onerar a parte que se vê 

impossibilitada de produzir a prova significa, muitas vezes, negar o acesso à ordem jurídica 

justa. De fato, a insistência na utilização da regra legal estática nesses casos provoca “a 

exclusão (indireta, mas existente, já que de nada adianta alegar a violação se não há forma de 

prová-la) da apreciação pelo Judiciário de lesão ou ameaça a lesão a direito” (ARENHART, 

2006, p. 34).  

Impõe-se, portanto, em certos casos, a dinamização do ônus da prova, atuando 

esse expediente como ferramenta de concreção da ordem jurídica justa. 

 

3.3.2 O direito à igualdade substancial 

 

Na dicção do art. 5º, caput, da Constituição Federal, “todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes 

no país a inviolabilidade do direito [...] à igualdade [...]”. Erige-se, pois, a igualdade ao status 

de direito fundamental da ordem jurídica brasileira. 

O direito à igualdade reveste-se, na realidade, de duplo aspecto. De início, com o 

advento do Estado Liberal, reconheceu-se tão-somente a chamada igualdade formal ou 
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negativa, por influxo da qual a lei deve dispensar tratamento uniforme a seus súditos, sem 

estabelecer qualquer discriminação.  

Como explicam Cintra, Grinover e Dinamarco (2009, p. 59-60), “a absoluta 

igualdade jurídica não pode, contudo, eliminar a desigualdade econômica; por isso, do 

primitivo conceito de igualdade, formal e negativa [...], clamou-se pela passagem à igualdade 

substancial”, que significa, em síntese, tratamento igual aos materialmente iguais. 

Essa segunda perspectiva do direito à igualdade, quando situada no âmbito do 

processo, impõe ao Estado a utilização de medidas capazes de “reequilibrar as partes e 

permitir que litiguem em paridade de armas, sempre que alguma causa ou circunstância 

exterior ao processo ponha uma delas em condições de superioridade ou de inferioridade em 

face da outra” (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2009, p. 60).  

A dinamização do ônus da prova funciona exatamente para corrigir uma situação 

de desigualdade substancial havida entre as partes no caso concreto em decorrência de fatores 

externos ao processo (técnicos, profissionais ou fáticos). Ao constatar desequilíbrio nos 

esforços de prova, cumpre ao juiz fazer uso da técnica, com o fito de proporcionar às partes 

igualdade de oportunidade de participação na formação do juízo de fato. 

Assiste razão, no entanto, a Humberto Ávila, quando aduz que a efetividade do 

direito fundamental à igualdade, sobretudo no processo, depende da compreensão da sua 

estrutura e funcionalidade. Para o autor, a igualdade pode ser definida como “uma relação 

entre dois ou mais sujeitos em razão de um critério que serve a uma finalidade”. (ÁVILA, 

2006, p. 79 apud CARPES, 2010, p. 81) 

Carpes faz pertinente associação entre a atividade probatória e o conceito de 

igualdade formulado por Humberto Ávila, para averiguar qual o modo de distribuição do ônus 

da prova que garante a igualdade entre as partes no procedimento. Convém expor o raciocínio 

do autor. (CARPES, 2010, p. 80-86) 

Deve-se, preliminarmente, fixar os sujeitos, o critério ou medida de comparação e 

a finalidade, essa última consistente no estado de fato que se pretende atingir, relativos à 

atividade probatória: os sujeitos são as partes, a finalidade é a formação do juízo de fato, e o 

critério é a participação das partes para o alcance dessa finalidade.  

A participação das partes (critério) há que se orientar no sentido de tornar viável a 

escorreita reconstrução fática (finalidade). A congruência entre o critério e a finalidade, 

portanto, faz-se essencial à realização da igualdade substancial no procedimento probatório. A 



37 

questão somente se completa, todavia, com a introdução do elemento indicativo da medida de 

comparação. Este aponta a forma como se dará a participação das partes (critério) no aporte 

do material probatório.  

Tomemos como elemento indicativo uma norma estática de distribuição do ônus 

da prova. Nos casos em que a parte onerada nos termos dessa regra ache-se impossibilitada de 

produzir a prova e, concomitantemente, a parte contrária tenha condições de fazê-lo, haverá 

uma relação de desarmonia entre o critério e a finalidade da atividade probatória, desarmonia 

essa que escancara uma situação de desigualdade substancial. Diferentemente, a imputação do 

ônus da prova, nessas hipóteses, à parte com maiores possibilidades de provar importa o 

restabelecimento da congruência entre a participação das partes e a formação do juízo 

probatório.  

Fica explícito, com essa linha de raciocínio, que, quando o magistrado opera a 

dinamização do ônus da prova, nada mais faz do que adequar o critério (participação das 

partes) ao fim que se pretende alcançar (correta formação do juízo de fato), assegurando aos 

litigantes o poder de influir igualmente no resultado do pleito. Desse modo, “o ajuste 

dinâmico dos ônus probatórios permite ultrapassar as esquadrias da igualdade meramente 

formal para atingir seu módulo substancial” (CARPES, 2010, p. 84). 

 

3.3.3 O princípio da cooperação 

 

Por longo tempo, o processo foi visto como “coisa das partes”. Tratava-se de 

verdadeiro jogo, em que estas figuravam como protagonistas, enquanto o juiz atuava na 

condição de mero espectador. O Estado pouco ou nenhum interesse tinha na resolução dos 

litígios, e, nesse contexto, o magistrado não se preocupava com a correta reconstrução fática, 

limitando-se a apurar “qual o litigante que conseguiria se sair melhor nos complicados jogos 

processuais” (THEODORO JÚNIOR, 2004, p. 9). As partes, contanto que não infringissem 

regras legais, poderiam valer-se de qualquer expediente para garantir sua vitória. 

Essa concepção privatística, forjada pelo direito romano e abraçada pelo Estado 

Liberal, restou superada a partir do momento em que se notou a importância institucional do 

processo junto às comunidades (OLIVEIRA, 2003, p. 50). Reconheceu-se, então, o caráter 

marcadamente publicístico do processo, que passou a desempenhar a função pública de 

pacificação social com justiça.  
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No processo contemporâneo, a promoção da ordem jurídica justa interessa não só 

às partes, mas ao Estado e a toda a sociedade. Abandona-se, por isso, a ideia da verdade 

formal para se buscar a correta formação do juízo de fato, sem a qual o processo se distancia 

da sua finalidade de realização da justiça. 

Todos os sujeitos processuais, nessa quadra, têm o dever de colaborar para a 

descoberta da verdade (possível) e para o alcance de resultados justos. Agora o processo 

constitui produto da atividade cooperativa do juiz e das partes.  

O magistrado deixa de lado sua postura passiva para assumir uma posição de 

agente colaborador do processo e participante ativo do contraditório. As partes, por sua vez, 

tornam-se também responsáveis pelo cumprimento dos escopos do processo, inclusive pela 

elucidação verídica dos fatos. Aliás, segundo inteligência do art. 14, I, do Código de Processo 

Civil, é dever das partes e de todo aquele que de qualquer forma participe do processo a 

exposição dos fatos em juízo conforme a verdade.  

Nesse rumo, Marinoni e Arenhart (2011, p. 163) assevera que “o CPC protege 

com o silêncio alguns interesses reputados relevantes pela ordem jurídica (como a intimidade, 

a proteção contra a autoincriminação), mas essa proteção não dá à parte a possibilidade de 

alterar ou ocultar a verdade”. 

O que se precisa entender, enfim, é que tanto o juiz quanto as partes devem 

cooperar para o descortinamento da verdade possível. A técnica da dizamização do ônus da 

prova atua como fator de estímulo a essa cooperação, como bem explica Artur Carpes (2010, 

p. 64-75): 

 
No que se refere à distribuição dos ônus probatórios, não há como afastar sua íntima 
relação com a ideia de um processo cooperativo. Se a feição subjetiva do ônus da 
prova remete à estruturação da atividade probatória das partes, a colaboração destas 
para a aproximação da verdade dependerá da maneira como se dá tal estruturação. 
Em outras palavras, dependendo do modo como se estrutura a atividade das partes, 
tornar-se-á possível maior ou menor colaboração destas na formação do juízo de 
fato. [...] Os deveres de cooperação e a técnica da dinamização situam-se, por assim 
dizer, em uma via de duas mãos: enquanto a dinamização do ônus prestigia os 
deveres de cooperação, estes servem de fundamento, justamente, para a utilização da 
técnica da dinamização.  

 

O magistrado, ao realizar a repartição do ônus da prova de modo a imputá-lo à 

parte mais apta a provar, colabora com a reconstrução acertada dos fatos. De outra banda, a 

parte que, achando-se em melhor situação probatória, é onerada em função da dinamização do 

ônus da prova sente-se incentivada a cooperar para essa reconstrução, sob pena de vir a sofrer 
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as consequências de uma atividade probatória infrutífera.  

O dever de cooperação como fundamento para a imputação do ônus a uma 

determinada parte constitui a essência da teoria solidarista do processualista argentino 

Augusto Mario Morello. O autor procura afastar a visão individualista do encargo de provar e 

resgatar valores até então postos em segundo plano no processo, aduzindo que a solidariedade 

obriga a parte que se encontre em melhores condições a produzir a prova.  O magistrado, 

segundo ele, deve manter-se atento às peculiaridades do caso e ao comportamento das partes 

para, verificando quebra no dever de cooperação, fazer recair o ônus da prova sobre o infrator. 

(MORELLO, 1991, p. 58-60 apud DALL’AGNOLL JÚNIOR, 2001, p. 96) 

Em verdade, a teoria de Morello, malgrado assentada em fundamento diverso, 

chega a consequências semelhantes às decorrentes da doutrina das cargas probatórias 

dinâmicas de Peyrano. 13  

A nosso ver, contudo, a dinamização do ônus probatório não constitui efeito da 

infração do dever de cooperação, mas fator de estímulo ao cumprimento desse dever, e tem 

lugar antes mesmo que a parte ache a oportunidade de violá-lo. Em outras palavras, não é a 

inobservância do dever de cooperação que dá causa à distribuição dinâmica do ônus da prova: 

tal dever lhe serve de fundamento independentemente da conduta efetivamente adotada pela 

parte a ser onerada, tanto é assim que a sua utilização, como veremos adiante, deve ocorrer 

previamente à fase instrutória. 

 

3.4 Cabimento e limites.  

 

A técnica da dinamização do ônus da prova deve ser manejada com especial 

cautela, pois acarreta, muitas vezes, o afastamento de um dispositivo legal e significa um 

alargamento dos poderes do juiz.  Fundamental é, pois, fixar os critérios para o seu cabimento 

e os limites de sua aplicação. 

                                                 
13 Marcia Azário (2006, p. 137-138) propõe uma visão unificadora das duas teorias e explica: “As duas teorias 
acima descritas, a que traz uma visão solidarista e a que prega a dinamicização dos ônus probatórios, cunhada 
por Peyrano, tratam do mesmo fenômeno e aplicam os mesmos princípios, mas o fazem sobre ângulos diversos. 
[...] Quer-se com isso dizer que a visão solidarista é uma dinamicização do ônus da prova vista sob o ângulo das 
partes, que são encarregadas de agir com solidariedade, cooperação e boa-fé. Já na teoria de las cargas dinámicas 
probatorias temos a dinamicidade do onus probandi vista predominantemente sob o ângulo do juiz, isto é, no 
âmbito de sua liberdade de agir e de seu deve de prestar a jurisdição com justiça. Subjacente a ambas as 
posições, encontra-se, quer nos parecer, a busca pela manutenção do equilíbrio entre as partes e, pois, o respeito 
ao princípio da igualdade.”  
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A distribuição dinâmica do ônus probatório, já se disse, acha terreno quando o 

magistrado constata a existência de uma situação de desigualdade de condições de produção 

da prova entre os litigantes. O que acontece é que, por vezes, a parte que, segundo a regra 

legal genérica, estaria inicialmente incumbida de provar encontra sérios entraves para fazê-lo, 

de forma que a própria tutela do direito resta ameaçada. Tem-se então a assim denominada 

prova diabólica, cuja produção mostra-se impossível ou extremamente dificultosa à parte. 

Didier Jr., Braga e Oliveira (2009, p. 89) dão-nos elucidativo exemplo: o do autor da ação de 

usucapião especial, que teria de fazer prova do fato de não ser proprietário de nenhum outro 

imóvel. 

Costuma-se relacionar a probatio diabolica aos fatos negativos, os quais, em 

muitos casos, são de difícil demonstração. Nem toda prova diabólica, todavia, refere-se a fatos 

negativos, assim como nem todo fato negativo implica prova diabólica. A dificuldade de 

prova pode resultar das mais diversas razões: fáticas, técnicas, sociais, econômicas, de 

informação, de acessibilidade. Qualquer espécie de obstáculo capaz de comprometer a 

instrução do processo e a justiça da decisão final está apta a legitimar o ônus dinâmico. 

Emblemático caso de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, ponto 

de partida para o desenvolvimento da doutrina em estudo, é o da ação de responsabilidade 

civil por erro médico. Em tal situação, a disposição legal estática, pelo menos em grande 

parcela dos ordenamentos jurídicos vigentes, imputa ao paciente, vítima do erro, o ônus de 

fazer prova da culpa do profissional. Sucede, porém, que, normalmente, o médico tem maior 

facilidade de provar que agiu regularmente do que a vítima de demonstrar a má atuação deste. 

Carpes (2010, p. 106-107) explicita as circunstâncias que tornam “tarefa das mais árduas” a 

feitura da prova pelo paciente: 

 
[...] o paciente não detém os prontuários médicos, o que não lhe permite pontuar 
com exatidão o procedimento que lhe foi ministrado; no mais das vezes, até os 
exames solicitados acabam ficando em poder do médico. Nada obstante isso, quando 
se está na sala de cirurgia, pode estar inclusive sedado, o que lhe retira capacidade 
de discernimento para apontar as provas que poderiam melhor servir à compreensão 
dos fatos alegados, como a indicação de testemunhas presentes no momento da 
intervenção. Outrossim, há de se considerar as dificuldades quanto à imparcialidade 
do perito, geralmente pertencente à mesma classe profissional e à mesma 
especialidade do réu. 
 

A excessiva dificuldade para que a parte onerada possa subministrar a prova 

constitui requisito ao cabimento da dinamização do ônus probatório, mas não é suficiente para 

tal. Indispensável que a parte contrária, a quem se pretende imputar esse ônus a partir da 
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distribuição dinâmica, tenha a real possibilidade de trazer a prova aos autos. Exige-se, 

destarte, que se trate de uma prova unilateralmente diabólica, extremamente difícil para uma 

parte e, concomitantemente, viável à outra. Não fosse assim, haveria a transferência não de 

um ônus, mas de uma perda (MARINONI; ARENHART, 2011, p. 204). 

A distribuição dinâmica do ônus da prova, portanto, não se opera diante de prova 

bilateralmente diabólica. Nesse caso, cumpre ao julgador lançar mão da técnica da redução do 

módulo (standard) probatório, contentando-se com menor grau de suficiência de prova para a 

formação de seu convencimento (CARPES, 2010, p. 91). 14 15  

Registre-se que a maior facilidade na produção da prova não se confunde com a 

maior comodidade de um dos litigantes para realizá-la. O magistrado tem de estar diante de 

situação em que a efetividade e a justiça do processo vejam-se realmente afetadas se 

observada a regra de distribuição legal apriorística. (CREMASCO, 2012, p. 87) O poder de 

flexibilização do ônus estático de prova “não pode ser aplicado para simplesmente compensar 

a inércia ou inatividade processual do litigante inicialmente onerado, mas, única e tão-

somente, para evitar a formação de probatio diabolica” (KNIJNIK, 2007, p. 181) 

Mister entender o caráter excepcional da aplicação da teoria do ônus probatório 

dinâmico: ela somente se justifica quando, no caso concreto, a regra legal genérica de 

repartição do ônus da prova gera consequências inconvenientes e indesejáveis. Eis as 

esclarecedoras palavras de Peyrano (2008b, p. 24) quanto à subsidiariedade da distribuição 

dinâmica: 

 

                                                 
14 Carpes (2010, p. 100) diferencia a dinamização do ônus da prova da redução do módulo probatório: “a 
disciplina dos ônus probatórios nada diz para com o exercício de valoração das provas, aspecto que, 
evidentemente, será influenciado pelo modelo de constatação eleito. Apenas após o momento da valoração é que 
se pode partir para a aplicação da ‘regra de juízo’, se, e apenas se, o órgão judicial não atingiu o convencimento 
necessário para a formação do juízo de fato ou, em outras palavras, a prova colhida não foi suficiente em face do 
standard probatório escolhido”  
15 Para Marinoni e Arenhart (2008, v. 2, p. 274-275), nas situações em que a prova é árdua para ambas as partes 
e o juiz não consegue formar sua convicção por meio da técnica da redução do módulo probatório, deve-se 
onerar aquela que assumiu o “risco da inesclarecibilidade”. Explicam os autores: “Pense-se no caso da vítima 
que morrer na piscina do clube, que não indicou a sua inadequação para as pessoas que não sabiam nadar. Nessa 
hipótese, o autor afirmou que a vítima morreu afogada, enquanto o réu disse que a morte teria sido ocasionada 
por um colapso. Não havia como demonstrar uma coisa nem outra e, assim, existia uma situação de 
‘inesclarecibilidade’. Ou seja, nesse caso o juiz não teve condições de chegar nem mesmo a uma convicção de 
verossimilhança. Perceba-se, portanto, que não era possível um julgamento fundado em verossimilhança 
preponderante. [...] Ora, partindo-se do pressuposto de que aquele que viola uma norma de prevenção ou de 
proteção aceita o risco de produzir dano, a aceitação desse risco implica, por consequência lógica, assumir o 
rosco relativo à dificuldade na elucidação da causalidade entre a violação e o dano, ou melhor, em assumir o 
ônus da prova capaz de esclarecê-la. Vale dizer que, quando há uma situação de inesclarecibilidade que pode ser 
imputada ao réu, a sentença pode inverter o ônus da prova”.  
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Por fin, se vuelve a subrayar la calidade – por ahora, al menos – de la doctrina “de 
excepción” que debe reconocerse a la de las “cargas probatorias dinámicas” pensada 
por y para dar adecuada solución a causas que, de lo contrario, recibirían respuestas 
jurisdiccionales inequívocamente inicuas. Que, entonces, no se interprete mal. De lo 
que se trata es, pues, no de propiciar otra regla rígida de distribuición de la carga de 
la prueba que concurre em um pie de igualdad com los parámetros legalmente 
regulados, sino de formular uma pauta “excepcional” que sólo puede funcionar allí 
donde aquéllas manifiestamente operan mal porque fueran elaborados parasupuestos 
“normales y corrientes” que no son correspondientes al caso. 

 

A norma genérica de distribuição, no mais das vezes, funciona satisfatoriamente, 

ensejando o desfecho justo do processo. Por isso mesmo, a doutrina das cargas probatórias 

dinâmicas não tem por objetivo excluí-la por completo ou eleger a desigualdade de condições 

probatórias como critério rígido substitutivo de qualquer outro. Aliás, absurdo seria descartar 

os princípios elaborados ao longo de séculos de experiência jurisprudencial e de pesquisas 

doutrinárias, incorporadas nas mais diversas legislações, por uma fórmula inteiramente nova e 

revolucionária (PACÍFICO, 2011, p. 226). 

A repartição dinâmica dos ônus probatórios, assim, deve atuar como uma “válvula 

de escape” 16, procedente apenas in extremis, isto é, nas excepcionais hipóteses em que a regra 

geral conduz a julgamentos injustos.  

Ainda por conta da índole excepcional e subsidiária da distribuição dinâmica do 

ônus probatório, esta recai tão-somente sobre alguma ou algumas afirmações fáticas: aquelas 

que impõem prova diabólica à parte onerada nos termos da regra geral. A dinamização não 

consiste na transferência integral do ônus da prova de uma parte à outra, vez que esse 

mecanismo encontra limites em seus próprios fundamentos (CARPES, 2010, p. 117). 

Deveras, boa parte das alegações importantes ao processo pode ser demonstrada pelo litigante 

previamente onerado, sem que isso acarrete mácula ao acesso à justiça ou à igualdade 

substancial 17. 

A modificação, portanto, deve atingir exclusivamente o fato específico a respeito 

do qual se verifica a “assimetria de poder probatório” (PACÍFICO, 2011, p. 228).  

                                                 
16 A expressão é de PEYRANO (PACÍFICO, 2011, p. 226). 
17 PEYRANO (2008c, P. 95-96) ensina que, no caso da responsabilidade civil médica por má atuação deste, a 
vítima, embora dispensada de fazer prova quanto à culpa do profissional, deverá comprovar a existência da 
prestação médica, o dano sofrido e o nexo causal.  
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3 A DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA NO DIREI TO 

PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO 

 

No capítulo anterior, apresentamos teoria das cargas probatórias dinâmicas. Nesta 

parte, investigaremos a sua aplicabilidade no Direito Processual Civil Brasileiro,  

à luz da legislação, doutrina e jurisprudência pátrias. 

 

3.1 A regra de distribuição (estática) do ônus da prova do art. 333 do Código Processual 

Civil Brasileiro  

 

A principal regra de distribuição do ônus da prova do Direito Processual Civil 

Brasileiro encontra previsão no art. 333 do Código Processual Civil Brasileiro, a seguir 

transcrito: 

 
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. 
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. 
 

Da leitura do dispositivo em estudo, depreende-se que o legislador distribuiu 

aprioristicamente o ônus da prova tomando em consideração dois fatores: a) a natureza dos 

fatos sobre os quais recaem as afirmações objeto de prova; b) a posição da parte na causa.  

Com efeito, para que se verifique a quem incumbe o ônus da prova de cada 

alegação de fato, deve-se investigar se se está diante de fato constitutivo, impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.  

Em sendo constitutivo o fato, deverá o autor comprová-lo, sob pena de ver 

aumentadas as chances de um julgamento a ele desfavorável.  

De outra banda, caberá ao réu a prova relativa a fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor. Não haveria lógica em exigir que aquele que afirma um 

direito (autor) deva também carrear provas da inexistência de fatos que obstem o seu 

reconhecimento pelo juiz. O ônus da prova referente a fatos dessa natureza deve ser imputado 
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àquele que pretende o não reconhecimento do direito (réu).18 (MARINONI; ARENHART, 

2011, p. 170) 

Note-se que, se o réu limita-se a negar os fatos trazidos pelo autor ou as 

consequências jurídicas advindas desses fatos (defesa direta), sobre ele não recai qualquer 

ônus probatório. Apenas quando traz fatos novos (defesa indireta), que impedem, modificam 

ou extinguem o direito do autor, cumpre-lhe prová-los. 

Quanto ao que se deve entender por fato constitutivo, fato extintivo, fato 

impeditivo e fato modificativo do direito, ensinam Didier Jr., Braga e Oliveira (2009, p. 77-

79): 

 
Dessa forma, é possível classificar os fatos deduzidos, quanto à sua natureza e ao 
efeito jurídico que podem produzir, em constitutivos, modificativos, impeditivos ou 
extintivos. O fato constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo autor em 
juízo. Compõe um suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, 
constitui uma determinada situação jurídica, de que o autor afirma ser titular. E 
como é o autor que pretende o reconhecimento deste seu direito, cabe a ele provar o 
fato que determinou seu nascimento e existência. Por exemplo: um contrato de 
locação e seu inadimplemento são fatos constitutivos do direito de restituição da 
coisa locada; [...]. O fato extintivo é aquele que retira a eficácia do fato constitutivo, 
fulminando o direito do autor e a pretensão de vê-lo satisfeito – tal como o 
pagamento, a compensação, a prescrição, a exceção de contrato não cumprido, a 
decadência legal. [...] O fato impeditivo é aquele cuja existência obsta que o fato 
constitutivo produza efeitos e o direito, dali, nasça – tal como a incapacidade, o erro, 
o desequilíbrio contratual. [...] O fato modificativo, a seu turno, é aquele que, tendo 
por certa a existência do direito, busca, tão-somente, alterá-lo – tal como a moratória 
concedida ao devedor [...].19 

 
Feitas essas considerações, importa-nos perceber que se cuida de regra de 

distribuição estática do ônus da prova. Em outras palavras, o dispositivo legal ora analisado 

abraçou, aparentemente, uma distribuição abstrata e fechada do ônus probatório, aplicável, em 

                                                 
18 Arenhart (2006, p. 2-3) adverte que o direito brasileiro não impõe o ônus da prova àquele que alega o fato. 
Segundo ele, “independentemente de quem afirma o fato no processo, [...] o ônus probatório a seu respeito é 
distribuído segundo regras objetivas e fixas, de modo que se atribui ao autor esse ônus em relação aos fatos 
constitutivos do seu direito e ao réu o ônus referente à prova dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do 
direito do autor (CPC, art. 333). Deste modo, ainda que tenha o réu afirmado, em sua contestação, um fato 
constitutivo do direito do autor (como existente ou não), ou mesmo que tenha o autor apontado, em sua petição 
inicial, fato extintivo de seu direito (também como existente ou não), tais circunstâncias não têm o efeito de 
alterar o onus probandi, incidindo, ainda assim, a regra objetiva nesse caso”.  
19 Marinoni e Arenhart (2011, p. 182) esclarecem a distinção entre a prova dos fatos impeditivos, modificativos e 
extintivos do direito e a contraprova: “Tal distinção, na verdade, não recai sobre a prova, mas sim sobre o fato 
que a prova objetiva demonstrar. Há contraprova quando o réu contesta o fato constitutivo e requer prova com 
relação a ele. A contraprova não é apenas a que objetiva invalidar formalmente a prova do fato constitutivo, 
como a que visa demonstrar a falsidade do documento que aponta para o fato constitutivo. A contraprova diz 
respeito ao próprio fato constitutivo, e não apenas à sua prova. Se o autor produziu prova documental ou 
testemunhal, a contraprova pode demonstrar o contrário do que essas provas trazem em seu conteúdo. Assim, por 
exemplo, se o autor produziu prova testemunhal para demonstrar que o réu atravessou o sinal vermelho, o réu 
produz contraprova quando requer a ouvida de uma testemunha para dizer o contrário.” 
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princípio, à totalidade dos casos submetidos ao Estado-Juiz sobre os quais não incida norma 

especial.  

Deveras, a regra em epígrafe, lida isoladamente, não revela qualquer preocupação 

com as peculiaridades e sutilezas do caso concreto. Veicula ela, em verdade, solução genérica, 

desvinculada do direito material e das circunstâncias da vida, sem antever possíveis situações 

em que outra forma de distribuição do ônus da prova se mostre mais harmônica com os 

princípios e direitos constitucionais.  

Como observa Carpes (2010, p. 68), a intenção do legislador foi primar pela 

segurança jurídica e pela igualdade estritamente formal entre as partes, caracterizando, assim, 

visão puramente liberal do fenômeno. Outros valores, tais como a igualdade material e o 

acesso à justiça, acabaram postos em segundo plano, pois prejudicados em certos casos 

concretos que a norma legal não logra regular adequadamente. 

Inexistia, ademais, no contexto científico vigente quando do advento do Código 

Processual Civil de 197320, a compreensão do processo à luz da Constituição. Foi o 

formalismo-valorativo que, recentemente, veio consolidar a percepção de que o procedimento 

deve necessariamente amoldar-se à situação da vida, de forma a propiciar a realização dos 

direitos fundamentais e dos preceitos consagrados na Carta Maior. 

Interessante constatar que, a teor do art. 333, parágrafo único, do CPC, é nula a 

convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando torna excessivamente 

difícil a uma parte o exercício de um direito. Ao mesmo tempo em que a norma legal 

reconhece que a distribuição do ônus probatório convencionada pelas partes pode resultar na 

excessiva dificuldade na produção da prova, não consegue perceber que tal dificuldade pode 

também decorrer da aplicação da lei. Ilude-se, pois, o legislador, acreditando que situações de 

injustiça podem originar-se da convenção entre as partes, mas nunca da regra por ele eleita. 

(CARPES, 2010, p. 69) 

O certo é que se deve conferir interpretação sistemática ao art. 333 do CPC. A 

atual fase metodológica do fenômeno processual (formalismo-valorativo) rechaça 

interpretações puramente literais das regras legais processuais e exige a adaptação dessas 

regras à Constituição. Mais adiante, voltaremos ao assunto, para analisar a aplicação do 

                                                 
20 Carpes (2010, p. 69) chama atenção para o atrasado desembarque do processualismo no Direito Processual 
Civil Brasileiro. Segundo ele, a disposição do art. 333 do CPC integra o rol daquelas que caracterizam o que se 
convencionou denominar “tardia invasão napoleônica”, tendo em vista o nítido caráter liberal da codificação de 
1973. 
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presente dispositivo legal, estudado dentro do ordenamento jurídico pátrio globalmente 

considerado. 

 

3.2. A chamada inversão do ônus da prova no Direito Processual Civil Brasileiro 

 

Doutrina e jurisprudência pátrias costumam utilizar a expressão “inversão do ônus 

da prova” para referir-se à situação em que o ônus probatório é distribuído entre as partes no 

processo sob regime diverso daquele estabelecido pelo art. 333 do CPC. 21 

Fala-se, usualmente, em duas formas de inversão do ônus da prova: inversão legal 

(ope legis) e inversão judicial (ope judicis)22.  

Ocorre inversão legal (ope legis) quando essa distribuição em moldes diversos 

vem determinada pela lei, de forma apriorística, independentemente do caso concreto e de 

qualquer decisão do juiz ou de ato das partes.  

Aqui, uma norma legal preceitua que, em determinada hipótese, o ônus da prova 

será distribuído segundo critério distinto daquele inserto no art. 333 do CPC. Em verdade, não 

há uma “inversão” propriamente dita, mas uma exceção normativa à regra geral de 

distribuição do ônus da prova. Tem-se, isso sim, outra regra legal de distribuição estática do 

ônus probatório, aplicável às situações específicas nela descritas. Essa modalidade de 

inversão, bem pensadas as coisas, constitui caso de presunção legal relativa: a parte que alega 

o fato está dispensada de prová-lo. (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p. 80) 

Dois exemplos emblemáticos de inversão legal do ônus da prova encontram pouso 

no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990): o da responsabilidade civil do 

fornecedor pelo fato do produto e do serviço (CDC, arts. 12, §3º, e 14, §3º) e o da informação 

ou comunicação publicitária (CDC, art. 38).  

No primeiro caso, a lei inverte o ônus da prova concernente ao defeito do produto 

ou serviço, imputando-o ao fornecedor. Veja-se que, observada a regra do art. 333 do CPC, 

                                                 
21 ARENHERT (2006, p. 9) afirma que se deve evitar o uso do termo “inversão”. Para ele, não existe caso de 
inversão própria do ônus da prova, já que essa deveria consistir em imputar ao réu o ônus da prova dos fatos 
constitutivos do direito do autor e ao autor a carga da prova dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos de 
seu próprio direito. Prefere, pois, o autor, a expressão “modificação do ônus da prova”. Nesse trabalho, optamos 
por utilizar o termo “inversão”, devido à sua consagração em âmbito doutrinário e jurisprudencial.  
22 Adota-se, nesse trabalho, a classificação apresentada por Didier, Braga e Oliveira (2009, p. 80-81). Ressalte-se 
que a modificação do regime de distribuição do ônus probatório previsto no art. 333 do CPC pode também 
resultar, como já ventilado anteriormente, de convenção entre as partes, nos termos do parágrafo único desse 
dispositivo legal.  
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caberia a prova do defeito ao consumidor, autor da ação indenizatória. O CDC, contudo, 

excepciona a regra geral, de sorte que ao consumidor basta comprovar a ocorrência de dano e 

a relação de causalidade com o produto ou serviço 23. Feito isso, o fornecedor somente poderá 

afastar o seu dever de indenizar se fizer prova da inexistência do defeito ou da presença de 

outra causa excludente de responsabilidade. 

No segundo exemplo, a norma legal consumerista, afastando-se do regramento 

geral, determina caber ao fornecedor o ônus da prova de que sua informação ou publicidade é 

verídica quando o consumidor suscitar a sua falsidade, independentemente de decisão judicial 

nesse sentido.  

Diferente é a inversão judicial (ope judicis), essa sim verdadeira inversão do ônus 

da prova (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p. 81). Em tal modalidade, a distribuição 

fundada em critério distinto decorre não diretamente da lei, mas de ato do juiz. A regra do art. 

333 do CPC permanece, a priori, aplicável, podendo o magistrado afastá-la no caso concreto, 

seja por constatar a presença de requisitos legais para tal, seja por entender necessária a 

inversão como forma de proteção de direitos fundamentais ou de outros preceitos 

constitucionais. Assim, a lei não excepciona a norma geral estática, mas o juiz, a depender das 

circunstâncias do caso concreto, tem o poder-dever de operar a inversão, fixando novo regime 

de distribuição do ônus probatório. 

É de bom alvitre frisar que a inversão ope judicis acha lugar em duas situações 

distintas.  

Em alguns casos, a exemplo da hipótese do inciso VIII do art. 6º do CDC, a lei a 

regula de forma expressa, fixando os seus requisitos. Anote-se que aqui não se trata de 

inversão ope legis, em que pese a existência de previsão legal, uma vez que a lei não 

determina a modificação do regime probatório de modo apriorístico: o que ela faz é permitir 

essa inversão pelo juiz, desde que presentes, no caso concreto, determinados pressupostos. 

 Em situações outras, no entanto, a inversão judicial não encontra disciplina em 

um dispositivo legal, mas se apresenta como meio indispensável a garantir a observância de 

                                                 
23 Explica Cavalieri Filho (2010, p. 332-333) que, conquanto o consumidor esteja dispensado da prova quanto ao 
defeito, cumpre-lhe provar a ocorrência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço: “Como autor da ação 
indenizatória deverá provar a ocorrência do acidente de consumo (fato do produto ou do serviço) e o respectivo 
dano. O que a lei inverte, na inversão ope legis, é a prova quanto ao defeito do produto ou do serviço, e não a 
prova da própria ocorrência do acidente de consumo, ônus esse do consumidor. [...] sem a prova da ocorrência 
do fato do produto ou do serviço, não haverá lugar para a presunção do defeito.   
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normas de hierarquia constitucional.24 

O assunto em pauta tem íntima ligação com o objeto principal deste trabalho, na 

medida em que a distribuição dinâmica do ônus da prova implica a inversão judicial fundada 

no critério consistente na desigualdade de condições probatórias entre as partes. O 

magistrado, verificando que a parte originariamente onerada encontra extrema dificuldade 

para produzir a prova, inverte o onus probandi, imputando-o à parte que se encontra em 

melhores condições de fazê-lo. A modificação do regime probatório decorrente da teoria do 

ônus dinâmico constitui, pois, específico caso de inversão ope judicis, que tanto pode estar 

expressamente previsto em lei (v.g., CDC, art. 6º, inciso VIII), como pode decorrer de 

imposição de preceitos constitucionais.  

No próximo tópico, analisaremos a inversão judicial tratada no inciso VIII do art. 

6º do CDC, tecendo considerações acerca da relação entre a teoria da distribuição dinâmica do 

ônus da prova e o conteúdo desse dispositivo.  

 

3.3. Inversão judicial, causas de consumo e distribuição dinâmica do ônus da prova: 

análise do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

 

Exemplo comumente lembrado de inversão ope judicis do ônus probatório 

encontra fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Reza o dispositivo que a inversão poderá ser 

realizada, em favor do consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a sua alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.  

Consoante o artigo em testilha, a inversão judicial nele prevista tem por 

pressupostos a verossimilhança das alegações do consumidor e a hipossuficiência desse. 

Muito já se discutiu sobre serem tais requisitos cumulativos ou alternativos, hoje restando a 

questão pacificada no sentido da alternatividade. A própria partícula “ou” utilizada no texto 

legal aponta para essa interpretação. (CAVALIERI FILHO, 2010, p. 326) Desse modo, a lei 

consumerista permite que o magistrado inverta o ônus da prova: a) diante da verossimilhança 

das alegações do consumidor; b) diante da sua hipossuficiência. Analisemos essas duas 

hipóteses. 

A teor da regra legal, o juiz, reputando verossímeis as afirmações de fato do 

consumidor, procederá à inversão do ônus da prova, impondo-o ao fornecedor. Em outras 

                                                 
24 Arenhart (2006, p. 9), nesse segundo caso, classifica a inversão como “inversão necessária”. 
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palavras, o magistrado tomará como efetivamente ocorridos os fatos trazidos pelo 

consumidor, desde que constate a verossimilhança das alegações.  Reserva-se ao fornecedor, 

todavia, a oportunidade de produzir prova em contrário, vale dizer, prova de que tais fatos, em 

verdade, não aconteceram ou aconteceram de modo diverso.  

Em nosso entender, contudo, de inversão do ônus da prova não se trata. O que se 

tem aqui é uma previsão legal de redução do “módulo de convencimento” ou “standard de 

prova”, fenômeno inconfundível com o da inversão. 25 

Conforme já explicado, os modelos de constatação constituem parâmetros a 

orientar o grau de suficiência de prova para a formação do juízo de fato. Sucede que algumas 

situações de direito material, a exemplo dos litígios que versam sobre relação de consumo, 

permitem ao magistrado contentar-se com um nível de certeza mais raso.  

Razão assiste a Marinoni e Arenhart (2011, p. 210) quando esses afirmam que a 

convicção de verossimilhança mencionada pela lei nada mais é do que a convicção derivada 

da redução das exigências de prova, suficiente para um resultado final favorável ao 

consumidor e, por isso, diferente da convicção de verossimilhança da tutela antecipatória26. 

Assim, entendendo verossímeis as alegações de fato do consumidor, o juiz terá formado o seu 

convencimento, isto é, haverá construído um juízo de fato, utilizando-se para tal de elementos 

mais superficiais, já que a lei assim lhe permite, tendo em vista as particularidades do direito 

material.  

Não se configura, portanto, verdadeira inversão do ônus da prova.  O consumidor, 

autor da demanda, permanecerá com o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. 

Quando o juiz entender pela verossimilhança de suas afirmações, terá ele se desincumbido 

desse ônus, ou seja, terá ele feito a prova que lhe era exigível no caso. Ao final do processo, 

se o fornecedor nada provar, o juiz terá como ocorridos os fatos suscitados pelo consumidor, 

por estar convicto disso, não por ter de aplicar a regra de julgamento do ônus da prova, a qual 

                                                 
25 Para WATANABE (2004, p. 793-794), “o que ocorre é que o magistrado, com a ajuda das máximas de 
experiência e das regras de vida, considera produzida a prova que incumbe a uma das partes. Examinando as 
condições de fato com base em máximas de experiência, o magistrado parte de um curso normal dos 
acontecimentos, e, porque o fato é ordinariamente a conseqüência ou o pressuposto de um outro fato, em caso de 
existência deste admite também aquele como existente, a menos que a outra parte demonstre o contrário. Assim, 
não se trata de uma autêntica inversão do ônus da prova”.  
26 Nos dizeres dos jurista, “essa convicção de verossimilhança, é claro, não se confunde com a convicção da 
verossimilhança da tutela antecipatória, pois não é uma convicção fundada em parcela das provas que ainda 
podem ser feitas no processo, mas sim uma convicção que se funda nas provas que puderam ser realizadas no 
processo, mas, diante da natureza da relação de direito material, devem ser consideradas suficientes para fazer 
crer que o direito pertence ao consumidor”. (MARINONI; ARENHART, 2010, p. 210) 
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somente tem espaço em estado de dúvida.  

A seu turno, o requisito da hipossuficiência enseja autêntica hipótese de inversão 

do ônus da prova. Trata-se de conceito indeterminado, cujo conteúdo há de ser fixado pelo 

juiz no caso concreto.  

Antes de qualquer outra consideração, urge destacar a diferença entre os conceitos 

de hipossuficiência e vulnerabilidade. Esse último constitui qualidade universal, inerente à 

figura do consumidor, ao passo que a hipossuficiência é traço restrito a uma parcela dos 

consumidores. Todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente. 

Exatamente por isso, a hipossuficiência deve ser aferida caso a caso.  

A hipossuficiência consiste em uma situação de fragilidade probatória, restando 

caracterizada quando o consumidor depara-se com graves dificuldades - de ordem técnica, 

material, financeira, social etc. – para produzir a prova do quanto alegado (DIDIER JR.; 

BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p. 82).  

Muitas vezes, o fornecedor detém o monopólio dos conhecimentos especializados 

e dos documentos técnicos, científicos ou contábeis referentes ao objeto do contrato de 

consumo.27 Em casos tais, o consumidor vê-se impossibilitado de provar suas afirmações de 

fato, de tal forma que, se não modificado o regime de distribuição do art. 333 do CPC, a tutela 

de seus direitos fica comprometida. Cavalieri Filho (2010, p. 43) dá como exemplo a situação 

em que o consumidor vai a juízo reclamar contra a cobrança pela operadora telefônica de 

ligações segundo ele não efetuadas ou contra excesso de cobrança nas contas de luz e água 

pelas concessionárias.  

É hipossuficiente o consumidor precisamente nessas hipóteses em que encontra 

sérios entraves para produzir a prova, ao mesmo tempo em que o fornecedor pode fazê-lo com 

certa facilidade.  

Primordial perceber que a hipossuficiência corresponde justamente ao critério da 

distribuição dinâmica do ônus da prova. A teoria das cargas probatórias dinâmicas, como 

exaustivamente trabalhado, acha lugar nos casos em que se verifica essa desigualdade de 

condições probatórias. Distribuir o ônus da prova de forma dinâmica significa atribuí-lo, no 

caso concreto, à parte que está em melhores condições profissionais, técnicas ou fáticas de 

carrear a prova aos autos, ou seja, à parte hipossuficiente.  

                                                 
27 PACÍFICO (2011, p. 190) salienta que a tônica da hipossuficiência é o monopólio da informação, não a mera 
disparidade econômica entre consumidor e fornecedor. P. 190.  
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 O CDC, portanto, veio trazer importante inovação ao ordenamento jurídico 

pátrio, ao consagrar explicitamente a distribuição dinâmica do ônus da prova na seara 

consumerista. Sobre a novidade, refletiu Carpes (2010, p. 73): 

 
[...] apenas dois anos após o advento da Constituição, veio a lume a Lei n.º 8.070/90 
– Código de Defesa do Consumidor -, contendo diversas disposições destinadas a 
melhor regular a participação do consumidor em juízo. Através de normas abertas, 
confere-se maior poder ao juiz para a utilização de técnicas destinadas à 
conformação constitucional do processo, possibilitando a efetiva e adequada tutela 
dos direitos fundamentais do consumidor. Naquilo que nos interessa, o art. 6º, VIII, 
do CDC vem a impor ao juiz verdadeiro dever de conformação constitucional do 
procedimento probatório [...]. Tal previsão legal autoriza, ou melhor, impõe a 
relativização da disposição prevista no art. 333 do CPC diante de sua 
inadaptabilidade à Constituição no caso concreto, e constitui o primeiro passo no 
sentido da conformação constitucional da disciplina dos ônus probatórios no 
processo civil brasileiro. 

 
Fugindo dos regimes rígidos de repartição do ônus da prova, o CDC figura hoje 

como o único diploma legal do Direito Processual Civil Brasileiro que, sensível à necessidade 

de conformação constitucional do procedimento probatório, adota a teoria do ônus dinâmico, 

ao permitir a inversão ope judicis em caso de hipossuficiência. Flexibiliza, assim, a regra 

estática inserta no art. 333 do CPC, a qual, no caso concreto, deverá ser afastada, quando for 

essa a solução mais adequada à realização dos direitos fundamentais do consumidor.  

 

3.4 Aplicabilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova no Direito Processual 

Civil Brasileiro: a orientação da doutrina e da jurisprudência 

 

Restou assente que o art. 333 do CPC acolheu a teoria estática do ônus probatório. 

O CDC, por sua vez, apresenta-se hoje como a única lei a dar expresso suporte à distribuição 

dinâmica desse ônus, mas, como visto, a sua previsão recai tão-somente sobre as causas de 

consumo.  

Existe, porém, forte corrente doutrinária a defender a aplicação da teoria do ônus 

dinâmico para além da esfera consumerista, pelos fundamentos já minuciosamente analisados 

neste trabalho. Para que não nos tornemos repetitivos, preferimos remeter o leitor ao capítulo 

anterior, que traz um estudo das justificativas para a aplicabilidade de tal teoria, ainda que isso 

signifique a inobservância da regra legal estática.  

Em suma, não mais se concebe um procedimento dissonante dos preceitos 

constitucionais. A lei processual é que deve conformar-se aos direitos fundamentais, não o 
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contrário. Não se olvida que o regime estático de distribuição do onus probandi do art. 333 do 

CPC logra regular com justiça a maior parte das situações concretas submetidas ao Estado-

Juiz. Casos há, todavia, em que a incidência desse dispositivo acarreta grave mácula à 

Constituição, especialmente aos princípios do acesso à justiça, da igualdade substancial e da 

cooperação. Diz-se, por isso, que essa distribuição rígida do ônus da prova atrofia nosso 

sistema, podendo conduzir a julgamentos injustos. Daí a aplicabilidade da doutrina das cargas 

probatórias dinâmicas, que, por vezes, apresenta-se como meio único a garantir a 

incolumidade de tão caros preceitos.   

Insistimos para que o leitor volte ao capítulo anterior, em que a questão é exposta 

com a profundidade que merece. Nesse tópico, importa-nos registrar o tratamento do tema 

pela doutrina e jurisprudência pátrias.  

O fato é que a teoria encontrou ampla aceitação entre nós, precipuamente em sede 

doutrinária. Conquanto o CPC não lhe dê guarida, diversos autores de relevo pugnam por uma 

interpretação sistemática de nossa legislação processual. Nesse sentido, Didier Jr., Braga e 

Oliveira (2009, p. 91-97), Câmara (2005, p. 14-15), Dall’agnol Junior (2001, p. 92-101), 

Arenhert (2006, p. 34-39), Artur Carpes (2010, 67-89), Lopes (2012, 33-34), Pacífico (2011, 

p. 222-225), entre outros. 

Em pesquisa jurisprudencial, vislumbra-se a aplicação da teoria por nossos 

tribunais, marcadamente nas ações de responsabilidade civil profissional28. No Direito 

Brasileiro, tais demandas, usualmente utilizadas pela doutrina argentina para demonstrar o 

manejo da técnica da dinamização, submetem-se ao regime consumerista. Por isso, os 

tribunais apontam o art. 6º, VIII, do CDC como fundamento para a modificação do regime 

probatório operada nesses casos, tornando-se desnecessário maior ônus argumentativo para 

justificar o afastamento do art. 333 do CPC. Cuida-se, é verdade, de hipótese de dinamização 

do onus probandi expressamente autorizada por lei. Assim, o posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça: 

 
AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. LESÃO 
INCURÁVEL NOS NERVOS DAS MÃOS DECORRENTE DE CIRURGIA. 
SÍNDROME DOTÚNEL DO CARPO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 
POSSIBILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 
1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de dois recursos pela 

                                                 
28 As demandas que versam sobre responsabilidade civil profissional, usualmente utilizadas como exemplos de 
aplicação da teoria do ônus dinâmico, submetem-se, no Brasil, ao regime do CDC. 
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mesma parte em face da mesma decisão, razão pela qual não se conhece do segundo 
recurso. 
2. É possível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), ainda que se trate 
de responsabilidade subjetiva de médico, cabendo ao profissional a demonstração de 
que procedeu com atenção às orientações técnicas devidas. Precedentes: AgRg no 
Ag 969015/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 
julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011 e REsp 696284/RJ, Rel. Ministro SIDNEI 
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 18/12/2009. 
3. O Tribunal a quo, ao concluir, após a inversão do ônus da prova, pela inexistência 
de comprovação do médico de que atuou com perícia, decidiu com base nas provas 
produzidas nos autos, cujo reexame é defeso em sede de recurso especial, em face 
do óbice da Súmula 7/STJ. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. 29 

 
Na mesma linha, a teoria vem invocada em alguns julgados concernentes a 

contratos bancários, nos quais se reconhece a transferência do ônus de provar certos pontos 

controvertidos à instituição financeira, que, por deter o acesso a toda a documentação do 

negócio, acha-se em melhores condições de fazê-lo. Confira-se a seguinte decisão do Tribunal 

do Rio Grande do Sul:  

 
APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. 
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE 
PROCESSUAL. Forte no disposto no artigo 5º, XXXV, da CF/88, o princípio do 
acesso à justiça, consagrador do poder de deduzir pretensões em juízo, inadmite que 
se instale, em casos como o ora examinado, instância administrativa de curso 
forçado, com a exigência de que o cliente esgote as tentativas de obter, modo 
amigável, todos os extratos relativos ao contrato de depósito bancário em caderneta 
de poupança. Interesse processual configurado. INVERSÃO 
DO ÔNUS DA PROVA. À luz dos princípios da carga dinâmica da prova e da 
facilitação da defesa do direito do consumidor em juízo, transfere-se ao banco o 
dever de fornecer as informações que estão certamente ao seu alcance: os 
extratos bancários ou a precisa delimitação do período em que mantido o 
investimento. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Existente ou 
não anterior pedido administrativo de exibição, deve a instituição financeira, por 
força de lei, apresentar os extratos de conta em juízo. A informação é direito básico 
do consumidor; abusiva, pois, qualquer prática que contrarie o pleno exercício desse 
direito. APELO PROVIDO. 30 (grifou-se) 

 
Recentemente, no REsp 1084371/RJ o Superior Tribunal de Justiça entendeu pelo 

cabimento da distribuição dinâmica do ônus da prova em ação monitória. Merece transcrição 

passagem do voto da relatora Ministra Nancy Andrighi, que encampa a teoria e a sintetiza: 

 
Finalmente, vale frisar que, apesar de seguir a regra geral de distribuição do ônus da 
prova, o processo monitório admite a incidência da teoria da distribuição dinâmica 
do ônus da prova, que tem por fundamento a probatio diabolica, isto é, a prova de 

                                                 
29 STJ, AgRg no AREsp n.º 25838/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 
20/11/2012, DJe 26/11/2012. 
30 TJRS, Apelação Cível n.º 70030918981, Primeira Câmara Especial Cível, Rel. Laura Louzada Jaccottet, 
julgado em 20/07/2010. 
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difícil ou impossível realização para uma das partes, e que se presta a contornar a 
teoria de carga estática da prova, adotada pelo art. 333 do CPC, que nem sempre 
decompõe da melhor forma o onus probandi, por assentar-se em regras rígidas e 
objetivas.  

Ao comentar essa teoria, Humberto Theodoro Junior anota que, “conforme as 
particularidades da causa e segundo a evolução do processo, o Juiz pode deparar-se 
com situações fáticas duvidosas em que a automática aplicação da distribuição legal 
do onus probandi não se mostra razoável para conduzi-lo a uma segura convicção 
acerca da verdade real” (Curso de direito processual civil, vol. II. Rio de Janeiro: 
Forense, 43ª ed., 2008, p. 191).  

Com base na teoria da distribuição dinâmica, o ônus da prova recai sobre 
quem tiver melhores condições de produzi-la, conforme as circunstâncias fáticas de 
cada caso.  

Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma 
interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases 
constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação dessa teoria, levando-se em 
consideração, sobretudo, os princípios da isonomia (arts. 5º, caput, da CF, e 125, I, 
do CPC), do devido processo legal (art. 5º, XIV, da CF), do acesso à justiça (art, 5º 
XXXV, da CF), da solidariedade (art. 339 do CPC) e da lealdade e boa-fé processual 
(art. 14, II, do CPC), bem como os poderes instrutórios do Juiz (art. 355 do CPC).31 

 
Em causas de família, encontram-se decisões, especialmente do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, que, inegavelmente, lançam mão da teoria, ao imputar ao 

alimentante o ônus da provar os seus rendimentos, tendo em mira a dificuldade de produção 

de prova pelo alimentando. Vejamos:  

 
ALIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR PROFISSIONAL AUTÔNOMO. 
EM SE TRATANDO DE AÇAO DE ALIMENTOS, INVERTEM-SE OS ÔNUS 
PROBATÓRIOS, INCUMBINDO AO DEVEDOR O ENCARGO DE 
DEMONSTRAR SEUS GANHOS, POR NAO DISPOR O ALIMENTANDO DE 
MEIOS DE ACESSO AOS SEUS RENDIMENTOS, SIGILO QUE INTEGRA O 
DIREITO CONSTITUCIONAL A PRIVACIDADE, OU SEJA, A 
INVIOLABILIDADE DA VIDA PRIVADA (ART-5º, INC-X, DA CF). 
DESEMPENHANDO O ALIMENTANTE SUAS ATIVIDADES COMO 
PROFISSIONAL AUTONÔMO, NA AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DE 
SEUS GANHOS, IMPOSITIVO FIXAR O VALOR DOS ALIMENTOS 
ATENTANDO-SE NOS SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. AGRAVO 
PROVIDO EM PARTE. (SEGREDO DE JUSTICA - 7 FLS)32 

 
Ementa: Alimentos. Petição inicial. Na demanda de alimentos, a determinação legal 
para a indicação dos ganhos do réu é para subsidiar a fixação dos alimentos 
provisórios. A omissão de tal requisito não torna a inicial inepta, pois é ônus do 
alimentante comprovar seus ganhos, já que se invertem os encargos probatórios. 

                                                 
31 STJ, REsp 1084371/RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 01/12/2011, DJe 
12/12/2011. Da decisão em tela foram interpostos embargos de declaração com efeitos modificativos (EDcl no 
REsp 1084371/RJ), parcialmente providos em virtude do reconhecimento de necessidade de complementação 
probatória no tribunal de origem. A nosso ver, contudo, tal decisão, reformada por motivos alheios à questão da 
aplicabilidade da teoria do ônus dinâmico, continua a espelhar o posicionamento da Terceira Turma do STJ no 
que toca ao tema.  
32 TJRS, Agravo de Instrumento nº 70004165551, Sétima Câmara Cível, Rel. Maria Berenice Dias, julgado em 
26/06/2002, data de publicação indisponível. 
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Apelação provida em parte, por maioria, vencido o Relator. 33 
  
Por fim, ainda para ilustrar a utilização da teoria em âmbito jurisprudencial, cabe 

trazer interessante decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que segue a orientação 

em ação de responsabilidade civil por danos morais na qual o autor afirma exibição de 

imagem ofensiva à honra:  

 
Apelação cível. Responsabilidade civil. Exibição de imagens ofensivas a honra do 
autor filmado pela equipe de reportagem da ré durante operação da Polícia Federal. 
Veiculação das imagens no programa "Balanço Geral", em que o apresentador 
Wagner Montes refere-se aos funcionários da drogaria, dentre eles o apelante, como 
integrantes de quadrilha. Sentença de improcedência que se reforma. Teoria 
Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova. O juiz deve valorar, no caso concreto, 
qual das partes dispõe das melhores condições de suportar o ônus da prova e impor o 
encargo de provar os fatos àquela que possa fazê-lo com menos inconvenientes, 
mesmo que os fatos tenham sido alegados pela parte contrária.  Dano moral 
configurado. Imputação ao apelante, em rede nacional, da prática de vários crimes. 
Fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00. Recurso provido. 34 

 

3.5 A distribuição do ônus da prova no Projeto do Novo Código Processual Civil 

Brasileiro 

 

Tramita no Congresso Nacional Projeto de Lei do Novo Código Processual Civil 

Brasileiro.  Se hoje a previsão expressa da teoria do ônus dinâmico confina-se ao CDC, de 

maneira que a sua aplicação para além da esfera consumerista depende de interpretação 

sistemática e principiológica do art. 333 do CPC de 1973, ao que tudo indica, o novo diploma 

processual irá incorporá-la definitivamente ao direito positivo pátrio, estendendo o seu 

alcance a qualquer causa cível.  

Os arts. 357 e 358 do Projeto de Lei 8046 de 2010 (origem: Projeto de Lei do 

Senado n.º 166 de 2010) 35 estabelecem, destarte, novo regramento de distribuição do onus 

probandi, nos seguintes termos:  

 
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.  
Art. 358. Considerando as circunstâncias da causa e as peculiaridades do fato a ser 

                                                 
33 TJRS, Apelação Cível n.º 70005993449, Sétima Câmara Cível, Rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 
julgado em 07/05/2003, data de publicação indisponível. 
34 TJRJ, Apelação Cível nº 0178679-73.2007.8.19.0001, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Agostinho Teixeira de 
Almeida Filho, julgado em 12/05/2010, data de publicação indisponível. 
35 Tais dispositivos correspondem aos artigos 261 e 262 da redação original do PLS 166/2010. 
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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. 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.  

 
Em primeiro lugar, fundamental observar que o Projeto mantém como regra geral 

a forma de distribuição alocada no art. 333 do CPC de 1973. É que, como já ressaltado, tal 

regime logra regular com acerto a maior parte dos casos submetidos ao Estado-Juiz.  

O que de novo traz o Projeto é a expressa possibilidade de o juiz, considerando as 

circunstâncias da causa e as peculiaridades do fato a ser provado, distribuir de modo diverso o 

ônus da prova, impondo-o à parte que detenha melhores condições de produzi-la. Entendendo 

o magistrado que a observância da regra geral de distribuição poderá comprometer a 

reconstrução dos fatos e, portanto, a justiça do caso, deverá afastá-la, sempre por meio de 

decisão fundamentada, observado o contraditório.  

Cuida-se de alteração louvável, que, atendendo aos clamores da doutrina e 

alinhando-se à orientação da jurisprudência, consagra, de uma vez por todas, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova no processo civil brasileiro. Fica eliminada, assim, qualquer 

dúvida ainda restante quanto à sua aplicabilidade. 

No que toca à redação dos dispositivos, Lopes (2012, p. 234) aduz que os termos 

genéricos “circunstâncias da causa e peculiaridades do fato” trazem insegurança, abrindo 

espaço excessivo ao subjetivismo. Sugere, então, a limitação do âmbito de cabimento da 

técnica da dinamização: 

 
Diante disso, afigura-se mais adequado restringir o poder judicial de aplicação da 
teoria às hipóteses de impossibilidade material ou excessiva onerosidade na 
produção da prova. Assim, estariam abrangidas as “provas diabólicas” e as 
hipóteses em que a parte se visse em extrema dificuldade para se desincumbir do 
respectivo ônus. (LOPES, 2012, p. 234) 

 
Klippel (2011, p. 343) chama atenção para o conteúdo do art. 7º do PL, in litteris: 

 
Art. 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de 
direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à 
aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz velar pelo efetivo 
contraditório. 

 
O comando normativo do artigo, diz o autor, tem por objetivo garantir a 



57 

concretização do princípio da isonomia material no processo e exerce influência sobre vasta 

gama de institutos, entre os quais o do ônus – do qual é espécie o onus probandi. Explica ele 

que, mesmo que inexistisse a previsão do art. 358 retrotranscrito, a autorização para a 

dinamização do ônus da prova decorreria da imposição de isonomia material contida nesse 

art. 7º: 

 
Perceba, pela leitura do art. 7º, que o mesmo diz ser dever processual guardar 
paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 
aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e às sanções processuais.  

Trata-se de comando cuja intenção é expandir uma realidade que – 
atualmente – só é sentida em casos bastante específicos, tais como o da inversão do 
ônus da prova nas demandas de consumo. [...]  

Nesse contexto, sem sombra de dúvidas, um dos melhores instrumentos de 
que o juiz disporá a partir da vigência do novo Código de Processo Civil será a 
dinamização da regra do ônus da prova, ou seja, o poder de distribuir o onus 
probandi de forma distinta da tradicional.  

Essa técnica é uma aplicação concreta do princípio da isonomia material, 
defendida no art. 7º do Projeto de novo CPC, pois dá ao juiz condições de identificar 
qual é a parte mais apta a comprovar a veracidade de certas alegações de fato, 
atribuindo a ela o encargo probatório, sob pena de derrota na causa. [...]  

Feitas essas considerações, deve-se afirmar, por fim, que a norma jurídica 
que contém a autorização primária para que o juiz atue da forma como acima 
descrito é o art. 7º do NCPC.  

A mensagem que ele transmite é límpida: o juiz tem o dever de assegurar às 
partes igualdade material no desenvolvimento do processo, devendo-se aplicar essa 
premissa aos ônus processuais, gênero do qual o onus probandi é espécie.  

Não seria necessária qualquer outra norma para operacionalizar a 
redistribuição do ônus da prova tal como exposta neste estudo. Suficiente seria o 
mencionado art. 7º, que contém regra auto-aplicável. (KLIPPEL, 2011, p. 343-352) 

 
Nota-se, diante do quadro exposto, um processo de consolidação da teoria das 

cargas probatórias dinâmicas no ordenamento jurídico brasileiro, que, no que tange à 

legislação, teve início com o advento do CDC, veiculando a regra do seu art. 6º, VIII, e 

deverá culminar com a entrada em vigor do Novo CPC. Caberá à doutrina e à jurisprudência o 

desafio de se delinear a forma de sua aplicação, fixando o exato momento em que se dará a 

redistribuição, bem como os limites aos poderes do juiz, que, indubitavelmente, restarão 

expandidos.  

 

3.6 O momento da redistribuição do ônus da prova 

 

Instigante tema sobre o qual se debruçam os juristas diz com o momento ou fase 

do procedimento em que deverá o magistrado fixar o novo regime de distribuição do ônus da 

prova resultante da técnica da dinamização. Em outros termos, perquire-se em que instante da 
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marcha processual será prolatada a decisão de modificação do onus probandi.  

Duas principais correntes surgiram para responder à questão. 

A primeira delas, partindo da premissa de que a regra de repartição do ônus da 

prova constitui essencialmente regra de julgamento, propala que a redistribuição deve se dar 

por ocasião da sentença. Para os seus adeptos, a função do onus probandi restringe-se a evitar 

o non liquet nas hipóteses em que o juiz, após a fase instrutória, permanece em dúvida quanto 

à matéria de fato. Em assim sendo, qualquer decisão relativa ao ônus da prova anterior ao 

término da instrução revela-se precipitada, implicando pré-julgamento, parcial e imaturo, dos 

fatos alegados. Acrescenta-se que, antes da fase de julgamento da causa, sequer sabe o juiz se 

precisará valer-se da subsidiária regra do ônus da prova. Nesse sentido, Grinover, Watanabe36, 

Nery Junior e Nery37 e Cavalieri Filho38.  

A segunda corrente, a nosso ver com razão, sustenta que a decisão de inversão do 

onus probandi tem como momento oportuno a fase de saneamento do processo. Segundo os 

seus partidários, imprescindível que a parte onerada em decorrência da redistribuição tome 

ciência do ônus que lhe cabe antes de iniciada a instrução do processo, para que possa 

determinar sua atividade probatória de acordo com esse fato.  

Sobreleva compreender que, conforme estudado no item 2.2.2 deste trabalho, a 

regra de distribuição do ônus da prova reveste-se de duas facetas, uma objetiva (regra de 

julgamento) e outra subjetiva (regra de conduta), ambas relevantes e merecedoras de 

consideração no processo. O ônus da prova subjetivo apresenta-se como necessária 

decorrência do contraditório e da ampla defesa e, por isso mesmo, importa bem antes do 

momento da prolação da sentença. A instrução do processo somente se revestirá de 

legitimidade se a parte estiver previamente ciente do ônus a ela atribuído – ciente, pois, de 

                                                 
36 Diz o autor: “Quanto ao momento da aplicação da regra de inversão do ônus da prova, mantemos o mesmo 
entendimento sustentado nas edições anteriores: é o do julgamento da causa. É que as regras de distribuição do 
ônus da prova são regras de juízo, e orientam o juiz, quando há um non liquet em matéria de fato, a respeito da 
solução a ser dada à causa”. (WATANABE, 2004, p. 796) 
37 Para Nery Junior e Nery (2006, p. 325), “não há momento para o juiz fixar o ônus da prova ou sua inversão 
(CDC, 6º, VIII), porque não se trata de regra de procedimento. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de 
julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o 
ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem 
assume o risco caso não se produza. (Echandia, Teoria general de la prueba judicial, v.1I., n.126, p. 441). [...] A 
sentença, portanto, é o momento adequado para o juiz aplicar as regras sobre o ônus da prova. Não antes”.  
38 Eis o pensamento do autor: “Temos assim como correta a posição daqueles que entendem ser o momento da 
sentença o mais adequado à inversão do ônus da prova. Tal critério, além de aplicável em qualquer tipo de 
procedimento – ordinário, especial, sumário e juizados especiais -, coloca em destaque a verdadeira natureza das 
regras de distribuição do ônus da prova – são regras de julgamento e não de procedimento”. (CAVALIERI 
FILHO, 2010, p. 328) 
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como proceder para, independentemente da conduta dos demais sujeitos processuais, evitar 

um resultado desfavorável.  

A dimensão subjetiva ganha relevo ainda maior quando da dinamização do ônus 

probatório no processo, situação em que esse é atribuído, no caso concreto, à parte que, de 

acordo com a regra geral, não estaria, a princípio, onerada. Nessa hipótese, torna-se mais 

evidente a necessidade de cientificação do sujeito quanto ao ônus a ele imputado e às 

conseqüências de sua inércia, eis que se cuida de medida excepcional, que, se não tornada 

transparente com a devida antecedência, pode vir a surpreendê-lo. Destarte, se a decisão de 

inversão é postergada para o momento da sentença, configura-se nítido cerceamento de 

defesa, pois a parte se vê surpreendida por gravame processual do qual não mais terá a 

oportunidade de se desincumbir. Inviável tal solução em um sistema jurídico que prestigia os 

princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.  

Vale destacar, a propósito, a lição de Dinamarco (2009, 82-83): 
 

[...] é dever do juiz, na audiência preliminar (art. 331), informar as partes do ônus 
que cada uma tem e adverti-las da consequência de eventual omissão A 
transparência das condutas judiciais é uma inafastável inerência do due processo of  
law e da exigência do diálogo que integra a garantia constitucional do contraditório 
(supra, n. 88): o processo civil moderno quer muita explicitude do juiz e de suas 
intenções, que são fatores indispensáveis ao justo processo. Por isso, a locução 
‘determinará as provas a serem produzidas’ (art. 331, §2º) inclui a exigência de 
esclarecer as partes sobre seus ônus probatórios. Esse mero esclarecimento, que deve 
ser prestado em forma de decisão, vale como advertência e convite a participar 
ativamente da instrução probatória, na medida do interesse de cada um e com a 
consciência dos efeitos negativos que poderá suportar em caso de omitir-se.  

 
Por outra banda, não haveria razoabilidade em exigir que réu, apenas por 

vislumbrar uma inversão do ônus da prova em seu desfavor, fizesse prova de todos os fatos 

controvertidos no processo – tanto dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos alegados 

como dos fatos constitutivos do direito do autor (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p. 

85).  

De se ponderar, ademais, que, como outrora se assentou, operada a inversão na 

fase de saneamento, a parte sobre quem recair o ônus, que será justamente aquela que dispuser 

de melhores condições de carrear prova aos autos, sentir-se-á estimulada a fazê-lo, frente aos 

riscos provenientes da insuficiência probatória. Tal motivação, por óbvio, poderá influir no 

bom êxito da atividade instrutória e, via de consequência, na realização da justiça do caso.  

Desconstruindo um dos argumentos invocados pelos defensores da primeira 

corrente, Azário (2006, p. 173) observa que a redistribuição efetuada na audiência preliminar 
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não significa pré-julgamento do processo: o magistrado apenas conclui que uma das partes 

tem mais acesso à prova do que a outra. É perfeitamente possível que o “novo onerado”, 

desincumbindo-se do encargo probatório, obtenha resultado favorável ao fim do processo. 

Por tudo isso, filiando-nos à segunda corrente, pensamos que o momento mais 

adequado à modificação do ônus probatório é o da audiência preliminar, quando da fixação 

dos pontos controvertidos e organização da atividade instrutória. Não sendo caso de audiência 

preliminar, o juiz veiculará a decisão no bojo do despacho saneador.   

Nada obstante, a redistribuição pode se mostrar necessária após a realização da 

audiência preliminar, seja pela ulterior constatação da existência de desigualdade probatória 

não percebida de plano, seja pela superveniência dessa desigualdade a partir da ocorrência de 

fatos novos. Pode o juiz, após findada a fase instrutória, ao analisar o arcabouço probatório 

produzido, entender que está diante de caso que recomenda a inversão do onus probandi. Até 

mesmo em segundo grau de jurisdição, é possível que o tribunal verifique situação de 

desigualdade probatória apta a justificar a redistribuição. Em todos esses casos, cremos que a 

dinamização deve ser operada, sobretudo em nome do acesso à justiça, da igualdade 

substancial e da cooperação, garantindo-se à parte onerada a oportunidade de manifestar-se 

sobre essa decisão e de trazer prova aos autos a fim de desincumbir-se.  

Quanto à harmonização entre tais providências e o instituto da preclusão, o qual 

veda o retrocesso à fase processual já encerrada, há de se ter em conta que as hipóteses de 

redistribuição são cabíveis em casos extremos, cujas situações de desigualdade apresentam 

nocividade muito maior aos fins do processo do que aquela advinda de possíveis retrocessos e 

demoras oriundos de sua aplicação. (AZÁRIO, 2006, p. 177)  

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao deparar-se com a questão em 

causas de consumo, sedimentou o entendimento de que a decisão de redistribuição deve ser 

proferida preferencialmente na fase de saneamento, de modo a oportunizar a atividade 

probatória da parte inicialmente não onerada, ciente essa das consequências de sua inércia. Eis 

o teor das decisões mais recentes: 

 
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO 
PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' 
(ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. 
PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. 
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na 
responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por 
determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da 
responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos 
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arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e 6º, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova, 
além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-
se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o 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. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 39 (grifou-se) 

 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. 
REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de divergência 
de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito 
federal. Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 
(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido 
e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 
interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 
2. Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova 
prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma 
trata o mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 
3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 
pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, 
produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou 
no caso em exame. 
4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva 
ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra 
suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 
defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu 
e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 
responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de 
instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser proferida 
"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" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 
5. Embargos de divergência a que se dá provimento. 40 (grifou-se) 
 

A orientação vem também firmada no Projeto do Novo Código Processual Civil 

(PL 8046/2010), que, em seu art. 358, §1º, supracitado, dispõe que, 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. O Projeto, portanto, 

eliminando definitivamente a controvérsia, reconhece a redistribuição do onus probandi como 

regra de instrução, a nortear a conduta da parte onerada na fase probatória. Em vigor o novo 

                                                 
39 STJ, REsp 802.832-MG, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13/4/2011, DJe 
21/09/2011. 
40 STJ, EREsp 422.778/SP, 2ª Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel 
Galloti, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012. 
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diploma processual, não mais se cogitará a dinamização do ônus no momento da sentença.  

 

3.7 A redistribuição do ônus da prova e o controle dos poderes do juiz 

 

A utilização da teoria do ônus dinâmico, sem dúvida alguma, acarreta um 

alargamento dos poderes do julgador, na medida em que o desamarra da aplicação invariável 

e inflexível da regra legal de distribuição, possibilitando-lhe fixar um regime probatório mais 

condizente com as necessidades do caso concreto. No momento em que elastece a esfera de 

atuação do magistrado, a técnica da dinamização encontra inevitável resistência nas cabeças 

mais conservadoras, que nela enxergam um campo fértil para arbitrariedades.  

O receio quanto ao aumento dos poderes do juiz encontra origem em um dogma 

que provém da tradição de civil law presente em nosso ordenamento: o de que o magistrado é 

mera boca da lei, cabendo-lhe apenas reproduzir os seus comandos. Por muito tempo, vigorou 

uma cultura jurídica de desconfiança nos juízes, que os impedia de ir além da mera atividade 

subsuntiva. Esse entendimento, embora superado diante dos novos paradigmas da teoria do 

direito, permanece arraigado na mentalidade de muitos dos juristas. 

Conforme asseverado no capítulo anterior, revelou-se, com o passar do tempo, a 

insuficiência da lei para regular as relações intersubjetivas. A um só tempo, mudou também a 

forma de se encarar a atividade do julgador em face dessa lei insuficiente. O magistrado, 

diante do caso concreto, pode inclusive decidir através da ponderação de princípios, quando 

irrazoável a solução oferecida pelo legislador.  

Para Marinoni e Arenhart (2011, p. 202), não se deve, atualmente, pretender 

limitar o poder do juiz, mas sim controlá-lo, e isso não pode ser feito mediante uma previsão 

legal da conduta judicial, como se a lei tivesse o condão de dizer de que forma o juiz deve 

proceder para prestar a adequada tutela jurisdicional diante de todas as situações concretas. E 

bem explicam os autores:  

 
Como as situações de direito material são várias, deve-se procurar a justiça do caso 
concreto, o que repele as teses de que a lei poderia controlar o poder do juiz. Esse 
controle, atualmente, somente pode ser obtido mediante a imposição de uma rígida 
justificativa racional das decisões, que podem ser auxiliadas por regras como a da 
proporcionalidade e suas sub-regras. (MARINONI; ARENHART, 2011, p. 202) 

 
Assim, a motivação racional funciona como importante fator de controle do poder 

do juiz. Tendo em vista a excepcionalidade da técnica da dinamização, exige-se-lhe a 
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demonstração de que, no caso concreto, a aplicação da regra geral de distribuição desemboca 

em inequívoca violação dos princípios do acesso à justiça, da igualdade substancial e da 

cooperação. Ensina Carpes (2011, p. 130) que “a ausência de decisão coerentemente 

fundamentada acerca da dinamização padece de vício grave, merecendo o decreto de 

invalidade.”  

De mais a mais, a inversão do onus probandi, malgrado possa ser realizada de 

ofício, há de vir precedida da manifestação das partes, que, por força do contraditório e da 

ampla defesa, terão sempre a chance de interferir na decisão, com argumentos, provas e 

alegações. O Projeto do Novo Código Processual Civil, em seu art. 358, §1º, explicita essa 

exigência, ao afirmar que o juiz poderá distribuir de modo diverso o ônus da prova, em 

decisão fundamentada, observado o contraditório.  

Finalmente, não é demais lembrar que a decisão de dizamização, como não 

poderia deixar de ser, submete-se ao controle recursal. Considerando-se que a sua prolação se 

dá na fase de saneamento, imperioso concluir que se trata de decisão interlocutória, 

impugnável por agravo. Resta investigar a modalidade de agravo cabível.  

O nó da questão reside na existência ou não de perigo de lesão grave e de difícil 

reparação a justificar a interposição de agravo de instrumento. Certo que a decisão 

impugnada, por conter regra de conduta, determinará toda a atividade instrutória e, 

consequentemente, o próprio resultado do processo. Dessa forma, supondo que a parte 

manejasse agravo na forma retida, modificada a decisão pelo tribunal quando da apreciação 

da apelação, toda a fase probatória ficaria comprometida, impondo-se o seu reinício. Haveria, 

então, grave mácula ao direito fundamental da razoável duração do processo, como observa 

Carpes (2010, p. 143):  

 
Tal necessidade de reabrir a fase instrutória, especialmente para o fim de permitir à 
parte onerada cumprir com seu ônus, representa dilação indevida do tempo do 
processo, que acarreta prejuízo grave e de impossível reparação a todos aqueles que 
dele participam. Vale dizer: prejuízo não é apenas das partes, mas do Estado, a quem 
compete a administração da justiça, e de toda a sociedade indiretamente atingida. 
Viola-se o direito fundamental da razoável duração do processo, corolário do direito 
fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.  

É de questionar: se a violação de um direito fundamental processual – que 
configura o mais fundamental, eis que instrumental à proteção de todos os demais – 
não constitui “lesão grave e de difícil reparação”, quais outros atrairiam tal hipótese 
e tornariam admissível o agravo na modalidade de instrumento? [...] 

 
Nessa linha de raciocínio, diante de tal decisão, suscetível de causar grave lesão 

ao direito à razoável duração do processo e, portanto, à própria efetividade da tutela 
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jurisdicional, mostra-se cabível o agravo de instrumento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O formalismo-valorativo, atual fase metodológica do fenômeno processual, exige 

um processo dirigido à realização da Constituição. Nesse sentido, a distribuição do ônus da 

prova, enquanto aspecto do procedimento, há de organizar-se para bem tutelar os direitos 

fundamentais e princípios constitucionais.  

As normas de distribuição estática do ônus da prova, fundadas em critérios 

apriorísticos e genéricos, distanciados, pois, das peculiaridades das situações concretas, não 

têm aptidão para regular adequadamente a totalidade dos casos submetidos ao Estado-Juiz. 

Não se olvida que, no mais das vezes, tais regras logram repartir os encargos probatórios de 

maneira acertada; casos há, contudo, em que ocasionam flagrante injustiça, por mácula a 

preceitos de índole constitucional. Nessa hipótese, cabe ao magistrado afastá-las, fixando 

regime probatório diverso, dirigido à promoção da ordem jurídica justa.  

A distribuição dinâmica do ônus da prova consiste na sua atribuição, no caso 

concreto, à parte que está em melhores condições profissionais, técnicas ou fáticas de carreá-

la aos autos. O juiz, verificando que a parte inicialmente onerada encontra-se em situação de 

dificuldade probatória e que, de outro banda, a parte adversa dispõe de meios para fazer a 

prova, transfere a essa última o onus probandi. 

Por vezes, a distribuição dinâmica do ônus da prova apresenta-se como meio 

único a garantir a observância dos princípios do acesso à justiça, da igualdade substancial e da 

cooperação.  

A imputação do ônus da prova à parte que tem mais subsídios para produzi-la 

eleva as chances de uma reconstrução fática satisfatória e, portanto, da escorreita atuação do 

direito. Exatamente por isso, a dinamização do ônus da prova funciona como ferramenta à 

concreção da ordem jurídica justa.  

A igualdade material também empresta fundamento à distribuição dinâmica do 

ônus da prova, na medida em que a redistribuição visa a corrigir uma situação de 

desigualdade substancial (probatória) havida entre as partes em decorrência de fatores 

externos ao processo (técnicos, profissionais ou fáticos). Quando o magistrado opera a 

dinamização do ônus da prova, assegura aos litigantes o poder de influir igualmente no 

resultado do pleito.  
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A técnica da dinamização atua como fator de estímulo à cooperação das partes e 

do magistrado no processo. De um lado, o julgador, ao transferir o ônus da prova à parte mais 

apta a provar, colabora com o descortinamento da verdade (possível). De outro, a parte que, 

achando-se em melhor condição probatória, vê-se onerada, sente-se incentivada a cooperar 

com a reconstrução fática, para se esquivar das consequências de uma atividade probatória 

infrutífera.  

O manejo da técnica da dinamização constitui medida excepcional, que, por assim 

sê-lo, deve se dar de forma criteriosa. Imprescindível que se trate de prova unilateralmente 

diabólica, extremamente difícil a uma parte e, concomitantemente, viável à outra. A 

existência de prova bilateralmente diabólica não cede terreno à distribuição dinâmica, 

ensejando tão-somente a redução do módulo (standard) probatório.  

A distribuição dinâmica não significa a transferência integral do ônus da prova de 

uma parte à outra. A inversão recai sobre afirmações fáticas específicas e determinadas: 

aquelas que impõem prova diabólica à parte originariamente onerada.   

O art. 333 do CPC abraçou um critério estático, ao impor o ônus da prova dos 

fatos constitutivos ao autor e o ônus da prova dos fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos ao réu. Deveras, veicula solução genérica, aplicável a todo e qualquer caso, sem 

demonstrar qualquer preocupação com as necessidades do caso concreto e do direito material 

considerado. 

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, VIII, trouxe importante 

inovação ao ordenamento jurídico brasileiro, acolhendo explicitamente a dinamização do ônus 

da prova na esfera consumerista. A hipossuficiência autorizadora da inversão do onus 

probandi em favor do consumidor corresponde justamente ao critério da distribuição 

dinâmica: a existência de desigualdade probatória entre os litigantes.  

A utilização da técnica da dinamização, malgrado prevista de forma expressa 

somente para as demandas de consumo, a elas não se confina. Há que se conferir interpretação 

sistemática e principiológica ao art. 333 do CPC. A atual fase metodológica do formalismo 

processual (formalismo-valorativo) rechaça interpretações puramente literais das regras 

processuais e exige a leitura dessas regras à luz da Constituição.  Assim, sempre que o juiz 

constatar a presença dos requisitos da distribuição dinâmica, deverá operar a redistribuição, a 

fim de ver observados os princípios do acesso à justiça, da igualdade substancial e da 

cooperação.    
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O Projeto do Novo Código Processual Civil, embora mantenha como regra geral o 

regime de distribuição contido no art. 333 do CPC, prevê a possibilidade de o juiz distribuir 

de modo diverso o ônus da prova, impondo-o à parte que estiver em melhores condições de 

produzi-la. Trata-se de iniciativa louvável, que consagra, em definitivo, a distribuição 

dinâmica no processo civil brasileiro.  

Nota-se, diante do quadro exposto, um processo de consolidação da teoria das 

cargas probatória dinâmicas no ordenamento jurídico brasileiro, que, no que tange à 

legislação, teve início com o advento do CDC e deverá culminar com a entrada em vigor do 

novo diploma processual civil.  
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