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Inversão do Ônus da Prova 

Destinatários da Prova  

É costumeira a afirmação, encontrada em doutrina e jurisprudência, 

de que o destinatário da prova seria o juiz. É preciso receber esta 

assertiva, porém, com algum cuidado. Em primeiro lugar, por ser 

preciso ter claro que o juiz não é o único destinatário da prova. E em 

segundo lugar por ser necessário compreender-se, com exatidão, o 

que se quer afirmar com ser a prova destinada ao juiz.  

(Alexandre Freitas Câmara) 
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Atenção! 

Na verdade, a prova tem por destinatários todos os sujeitos do 

processo, vejamos:(FPPC, enunciado 50: “Os destinatários da prova 

são aqueles que dela podem fazer uso, sejam juízes, partes ou 

demais interessados, não sendo a única função influir eficazmente 

na convicção do juiz”). Pode-se dizer que o juiz é o destinatário 

direto da prova, enquanto as partes e demais interessados são 

destinatários indiretos. 

 

 

 

 



Inversão do Ônus da Prova 

O juiz, é certo, se apresenta como destinatário direto da prova 

por ter esta por finalidade trazer alguma contribuição para a 

formação do seu convencimento. É, então, para isto que se 

produz prova (e, portanto, é por isso que se autoriza o juiz a 

indeferir provas inúteis ou protelatórias, conforme expressamente 

dispõe o art. 370, parágrafo único do CPC). E é ao juiz, 

evidentemente, que incumbe apreciar a prova produzida (art. 

371 do CPC). 
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A prova, porém, também é produzida para as partes e outros 

interessados, seus destinatários indiretos. É que também as 

partes (e terceiros interessados) têm de se convencer, pela 

prova produzida, de que uma determinada decisão que tenha 

sido proferida deve ser considerada correta. A avaliação que 

as partes fazem da prova é evidentemente levada em 

consideração quando se verifica se vale ou não a pena 

recorrer contra alguma decisão.  
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E também por conta disso é que se revela muito importante 

que a atividade de produção de provas se dê, no primeiro 

grau de jurisdição, de forma bastante completa. É que um 

contraditório bem realizado, com ampla instrução probatória, 

muitas vezes levará a parte vencida a perceber que de nada 

adiantaria recorrer contra a decisão que tenha sido proferida.  
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Obs. A prova, pois, é de extrema relevância para a 

determinação do modo como as partes se comportam no 

processo, e em razão disso não se pode negar a elas a 

condição de destinatárias indiretas da prova. 
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Sendo juiz e partes destinatários da prova, a todos eles é 

reconhecida a existência de poderes de iniciativa instrutória. O 

art. 370 do CPC, aliás, estabelece expressamente que cabe ao 

juiz, “de ofício ou a requerimento da parte”, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito. Às partes evidentemente 

caberá postular a produção das provas que lhes pareçam 

relevantes, pois é delas o direito material em debate e, por isso, 

são elas titulares de interesse em produzir prova. 
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Não se pense, porém, que ao juiz não se deve reconhecer poderes 

de iniciativa instrutória. Em um modelo processual cooperativo 

como o adotado pelo CPC (art. 6º), em que juiz e partes atuam 

juntos, de forma comparticipativa, na construção em contraditório 

do resultado do processo, é preciso reconhecer que também o juiz 

tem poderes de iniciativa instrutória. Afinal, a ele – tanto quanto 

às partes – incumbe atuar na direção da construção de um 

resultado justo, constitucionalmente legítimo, para o processo. 
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Não seria compatível com este modelo cooperativo de processo um 

juiz passivo, neutro, que se limitasse a valorar as provas que as 

partes produzem (como se dá, normalmente, em sistemas 

processuais que adotam um modelo adversarial, em que o juiz não 

tem qualquer poder de iniciativa instrutória, esta deixada 

exclusivamente na mão das partes).  
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Mas é preciso retornar à afirmação inicial, de que o juiz é o 

destinatário (direto) da prova. Este juiz a que se refere a 

afirmação não é apenas o magistrado que atua no órgão 

jurisdicional de primeira instância. Na verdade, destinatário da 

prova é qualquer juiz que atue no processo nas instâncias 

ordinárias. 
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É que nas instâncias ordinárias se admite a produção de prova, o 

que não se dá nas instâncias excepcionais (ou seja, naquelas que 

atuam na apreciação de recurso extraordinário ou de recurso 

especial). Impende, aqui, recordar que o juízo de segundo grau 

de jurisdição, na apreciação de recursos ordinários (como a 

apelação), faz valoração de prova, valorando-a. Também para o 

juízo de segundo grau, portanto, a prova se destina. 
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A compreensão adequada disto certamente poderá evitar muitas 

anulações de decisões judiciais. É que com alguma frequência se 

vê casos em que o juiz indefere a produção de certa prova ao 

fundamento de que a mesma não seria capaz de influenciar na 

formação de seu convencimento. Muito frequentemente, porém, 

a decisão que posteriormente é proferida vem a ser anulada em 

grau de recurso, exatamente por ausência daquela prova cuja 

produção não foi admitida. 
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É extremamente relevante, então, que o juiz de primeiro grau se 

dê conta de que a prova não é produzida apenas para ele, mas 

também para o órgão de segundo grau, que promoverá o 

reexame da causa em sede de recurso. Em função disso, é 

extremamente importante que o juiz verifique, antes de decidir 

sobre a admissibilidade da prova, como tem sido firmado o 

entendimento a respeito da produção daquele tipo de prova em 

casos semelhantes. 
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Há casos, por exemplo, de juízes que indeferem a produção de 

prova pericial em processos cujos objetos, segundo jurisprudência 

firme do tribunal de segundo grau, exigem que a perícia seja 

realizada. Em casos assim, o juiz que persiste em indeferir a prova 

contraria este dado simples e relevante: também o tribunal de 

segundo grau examinará fatos e valorará provas, e isto faz dele, 

também, destinatário das provas que no processo são produzidas. 

Indeferir a prova em casos assim é, certamente, um desserviço à 

efetividade e à eficiência do processo. 
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Ao juiz (de primeiro ou de segundo grau de jurisdição), como 

destinatário direto da prova, incumbe sua valoração. Pois deste 

ponto trata o art. 371, estabelecendo que “[o] juiz apreciará a prova 

constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver 

promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu 

convencimento”. É preciso verificar, então, qual o critério que deve 

ser empregado pelo juiz para valorar a prova que tenha sido 

produzida. 

 

 



Inversão do Ônus da Prova 

O primeiro critério que o direito processual civil conheceu para a 

valoração da prova foi o da prova legal. Por este critério, o juiz não 

tinha qualquer liberdade na apreciação da prova, incumbindo à lei 

estabelecer o valor de cada uma a partir de um tabelamento. Assim, 

havia provas que valiam mais do que outras (falava-se, por 

exemplo, em provas plenas e provas semiplenas), assim como se 

encontravam situações em que, por força de lei, estabelecia-se qual 

tipo de prova poderia ser aceito (ou, ao contrário, qual espécie 

probatória não poderia ser admitida). 
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Este critério, embora antigo e ultrapassado, ainda pode ser 

encontrado, em caráter absolutamente excepcional, no Direito 

brasileiro. É o que se dá, por exemplo, com o contrato de 

depósito voluntário, que só se prova por escrito (art. 646 do CC), 

caso em que só se admite prova testemunhal se houver começo 

de prova escrita, emanada da parte contra quem se pretende 

produzir a prova (art. 444). 
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O critério da prova legal foi posteriormente substituído pelo 

critério da íntima convicção, por força do qual a apreciação da 

prova é absolutamente livre pelo juiz, que julgaria conforme 

seu sentimento pessoal em relação à causa. Adotado este 

critério, o juiz sequer precisaria fundamentar sua decisão em 

relação aos fatos.  
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Evidentemente ultrapassado, deste critério já não se encontra 

mais qualquer vestígio no processo civil brasileiro (embora dele 

haja um resquício no processo penal, já que o conselho de 

sentença do Tribunal do Júri aprecia as provas sem precisar 

fundamentar sua decisão, julgando conforme sua consciência, 

conforme expressamente dispõe o art. 472 do CPP). 
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Posteriormente, passou-se a adotar o sistema conhecido como livre 

convencimento motivado ou persuasão racional. Por este critério de 

valoração da prova afirma-se que o juiz é livre para dar a cada prova o 

valor que entender adequado, devendo fundamentar sua decisão. Era o 

sistema expressamente adotado no processo civil brasileiro ao tempo da 

codificação de 1973 (cujo art. 131 expressamente estabelecia que “[o] 

juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias 

constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá 

indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento”). 
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Este sistema atribui ao juiz o poder discricionário de, conforme seus 

critérios pessoais, dizer quais provas são ou não capazes de formar 

o convencimento. Pense-se no seguinte: diante de um caso em que 

haja duas testemunhas, as quais prestam depoimentos 

radicalmente contraditórios, como poderia o juiz – senão 

discricionariamente – escolher livremente o depoimento de uma 

delas e com base neste proferir sua decisão? Pois este é o sistema 

do livre convencimento motivado. 
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Ocorre que, como já dito ao longo deste trabalho, a atividade jurisdicional 

não é, não pode ser, discricionária. Não se pode reconhecer ao juiz a 

possibilidade de, indiferentemente, escolher esta ou aquela prova como 

sendo capaz de formar seu convencimento, ainda que isto depois seja 

fundamentado. O Direito no Estado Democrático de Direito não é 

compatível com escolhas discricionárias, pois não se pode admitir a ideia de 

que seria indiferente para o Direito e para a sociedade que o juiz escolha 

esta prova e não aquela, ou vice-versa, de modo que, ao final, se chegaria 

à conclusão de que seria juridicamente indiferente dar-se razão a uma das 

partes ou à outra. 
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Pois foi exatamente por isso que o sistema processual civil 

brasileiro, a partir do CPC de 2015, superou o critério do livre 

convencimento motivado, que deixou de ser referido no texto 

normativo. Diferentemente disso, o art. 371 estabelece que “o 

juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente 

do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões 

da formação de seu convencimento”. 
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Incumbe ao juiz, ao proferir decisão de mérito, indicar os fundamentos 

pelos quais justifica seu convencimento, formado através da análise das 

provas produzidas no processo, construindo em contraditório seu 

conhecimento a respeito dos fatos da causa. É o que se pode chamar 

de valoração democrática da prova. Exige-se, pois, uma fundamentação 

que demonstre, discursivamente, como o juiz chegou às suas 

conclusões acerca da apreciação da prova, a fim de se demonstrar que 

a decisão proferida é a decisão correta para o caso concreto em exame, 

sem que isto resulte de discricionariedade ou voluntarismo judicial. 

 

 


