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Inversão do Ônus da Prova 

Ônus da Prova 

Na linguagem do direito processual, ônus é o nome usado para 

designar uma conduta imperativa, imposta a alguma das partes, para 

que se realize um interesse próprio. É, pois, o imperativo do interesse 

próprio. Pense-se, por exemplo, na parte vencida, que para ver 

satisfeito seu interesse em sair vencedora da causa, precisa interpor 

um recurso. Fala-se, aí, do ônus de recorrer. Do mesmo modo, o réu, 

citado, precisa oferecer contestação para ter chance de alcançar 

resultado favorável. Daí fala-se em um ônus de contestar. 
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Pois é por isso que tradicionalmente se cogitou de um ônus da 

prova. Cada uma das partes teria o ônus de alegar os fatos que 

lhe fossem favoráveis. Estar-se-ia, aí, diante do ônus de alegar. 

Apresentada a alegação por uma das partes, à outra caberia 

impugnar as alegações feitas (ônus da impugnação). Pois 

alegação impugnada precisa ser provada, motivo pelo qual se 

passou a cogitar de um ônus da prova. 
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Surgiu, assim, uma percepção subjetiva acerca das regras de 

distribuição dos ônus probatórios, como se fossem elas regras 

de atividade, isto é, regras destinadas a estabelecer a quem 

incumbe produzir prova acerca da veracidade de cada 

alegação controvertida que tenha surgido no processo. 
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Ocorre que esta concepção subjetiva do ônus da prova não é 

compatível com o sistema processual civil. É que a prova, uma 

vez produzida, pertence ao processo, pouco importando quem a 

tenha produzido. Fala-se mesmo em um princípio da comunhão 

da prova (também chamado de princípio da aquisição da prova). 

E é exatamente por conta disso que, no art. 371 do CPC, se 

estabelece que a prova será apreciada pelo juiz 

“independentemente do sujeito que a tiver promovido”. 
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A doutrina comumente divide o ônus da prova em dois aspectos: o 

primeiro, chamado de ônus subjetivo da prova, e o segundo, 

chamado de ônus objetivo. No tocante ao ônus subjetivo da prova, 

analisa-se o instituto sob a perspectiva de quem é o responsável 

pela produção de determinada prova (“quem deve provar o que”), 

enquanto no ônus objetivo da prova o instituto é visto como uma 

regra de julgamento a ser aplicada pelo juiz no momento de proferir 

a sentença no caso de a prova se mostrar inexistente ou 

insuficiente.  
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No aspecto objetivo, o ônus da prova afasta a possibilidade de o 

juiz declarar o non liquet diante de dúvidas a respeito das 

alegações de fato em razão da insuficiência ou inexistência de 

provas. Sendo obrigado a julgar e não estando convencido das 

alegações de fato, aplica a regra do ônus da prova. 
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Nesse sentido as lições de Leonardo Greco:  

 

“As regras de distribuição do ônus da prova têm duplo objetivo: 

primeiramente, definir a qual das partes compete provar determinado 

fato, o chamado ônus subjetivo; em seguida, no momento da sentença, 

servir de diretriz no encadeamento lógico do julgamento das questões 

de fato, fazendo o juízo pender em favor de uma ou de outra parte 

conforme tenham ou não resultado provados os fatos que a cada uma 

delas interessam, o chamado ônus objetivo” 
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O ônus da prova, em seu aspecto objetivo, é uma regra de julgamento, 

aplicando-se somente no momento final da demanda, quando o juiz 

estiver pronto para proferir sentença. É regra aplicável apenas no caso 

de inexistência ou insuficiência da prova, uma vez que, tendo sido a 

prova produzida, não interessando por quem, o juiz julgará com base 

na prova e não haverá necessidade de aplicação da regra ora analisada. 

Trata-se do princípio da comunhão da prova (ou aquisição da prova), 

que determina que, uma vez produzida a prova, ela passará a ser do 

processo, e não de quem a produziu.  
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Dessa forma, o aspecto subjetivo só passa a ter relevância para a 

decisão do juiz se ele for obrigado a aplicar o ônus da prova em seu 

aspecto objetivo: diante de ausência ou insuficiência de provas, deve 

indicar qual das partes tinha o ônus de provar e colocá-la numa 

situação de desvantagem processual. 
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Dessa forma, o aspecto subjetivo só passa a ter relevância para a 

decisão do juiz se ele for obrigado a aplicar o ônus da prova em seu 

aspecto objetivo: diante de ausência ou insuficiência de provas, deve 

indicar qual das partes tinha o ônus de provar e colocá-la numa 

situação de desvantagem processual. 
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Observação importante! 

Por força do princípio do contraditório, porém, que impede a prolação 

de decisões surpresa (art. 10 do CPC), é absolutamente essencial que 

as partes saibam, de antemão, sobre quem recaem os ônus 

probatórios. Daí a importância do disposto no art. 373 do CPC. Pois por 

força desse dispositivo, “[o] ônus da prova incumbe [ao] autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; [e] ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 
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Regras de distribuição do ônus da prova: 

Segundo a regra geral estabelecida pelo art. 373, I e II, do Novo 

CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu 

direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua 

petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida 

em juízo. Em relação ao réu, também o ordenamento processual 

dispõe sobre ônus probatórios, mas não concernentes aos fatos 

constitutivos do direito do autor. 
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Naturalmente, se desejar, poderá tentar demonstrar a inverdade das 

alegações de fato feitas pelo autor por meio de produção probatória, 

mas, caso não o faça, não será colocado em situação de 

desvantagem, a não ser que o autor comprove a veracidade de tais 

fatos. Nesse caso, entretanto, a situação prejudicial não se dará em 

consequência da ausência de produção de prova pelo réu, mas sim 

pela produção de prova pelo autor. 
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Caso o réu alegue, por meio de defesa de mérito indireta, um 

fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor, terá o ônus de comprová-lo. Por fato impeditivo entende-

se aquele de conteúdo negativo, demonstrativo da ausência de 

algum dos requisitos genéricos de validade do ato jurídico, como, 

por exemplo, a alegação de que o contratante era absolutamente 

incapaz quando celebrou o contrato. 
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Fato modificativo é aquele que altera apenas parcialmente o fato 

constitutivo, podendo ser tal alteração subjetiva, ou seja, referente aos 

sujeitos da relação jurídica (como ocorre, por exemplo, na cessão de 

crédito) ou objetiva, ou seja, referente ao conteúdo da relação jurídica 

(como ocorre, por exemplo, na compensação parcial).  

 

Fato extintivo é o que faz cessar a relação jurídica original, como a 

compensação numa ação de cobrança. A simples negação do fato 

alegado pelo autor não acarreta ao réu o ônus da prova. 

 

 



Inversão do Ônus da Prova 

O ônus da prova carreado ao réu pelo art. 373, II, do Novo CPC só 

passa a ser exigido no caso concreto na hipótese de o autor ter se 

desincumbido de seu ônus probatório, porque só passa a ter interesse 

na decisão do juiz a existência ou não de um fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do autor, após se convencer da existência do 

fato constitutivo do autor. Significa dizer que, se nenhuma das partes 

se desincumbir de seus ônus no caso concreto e o juiz tiver que decidir 

com fundamento na regra do ônus da prova, o pedido do autor será 

julgado improcedente. 
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O Novo Código de Processo Civil inova quanto ao sistema de 

distribuição dos ônus probatórios, atendendo corrente doutrinária que 

já vinha defendendo a chamada “distribuição dinâmica do ônus da 

prova”. Na realidade, criou-se um sistema misto: existe abstratamente 

prevista em lei uma forma de distribuição, que poderá ser, no caso 

concreto, modificada pelo juiz. Diante da inércia do juiz, portanto, as 

regras de distribuição do ônus da prova no Novo Código de Processo 

Civil continuarão a ser as mesmas do diploma processual revogado. 
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Mesmo antes da consagração legislativa, o Superior Tribunal de Justiça deu 

início à aplicação dessa forma dinâmica de distribuição do ônus da prova em 

ações civis por danos ambientais, e também na tutela do idoso, em respeito 

aos arts. 2.º, 3.º e 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), no que 

asseguram aos litigantes maiores de 60 anos facilidade na produção de provas 

e a efetivação concreta desse direito. No entanto, já existem decisões recentes 

que adotam a tese de forma mais ampla, ora valendo-se de interpretação 

sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, 

ora admitindo a flexibilização do sistema rígido de distribuição do ônus 

probatório diante da insuficiência da regra geral. 
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O Novo Código de Processo Civil adota essa forma dinâmica de 

distribuição do ônus da prova. Conforme já mencionado, apesar de o 

art. 373, em seus dois incisos, repetir as regras contidas no art. 333 do 

CPC/1973, em seu § 1.º permite que o juiz, nos casos previstos em lei 

ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou 

à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de 

obtenção da prova do fato contrário, atribua, em decisão fundamentada 

e com respeito ao princípio do contraditório, o ônus da prova de forma 

diversa. 
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Consagra-se legislativamente a ideia de que deve ter o ônus da prova a 

parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova e se livrar do 

encargo. Como essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabe 

ao juiz fazer a análise e determinar qual o ônus de cada parte no 

processo. Registre-se que, diante da omissão do juiz, as regras 

continuaram a ser aplicadas como sempre foram sob a égide do 

CPC/1973, ou seja, caberá ao autor o ônus de provar os fatos 

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

e extintivos. 
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Observação: Como se pode notar, o sistema brasileiro passou a ser 

misto, sendo possível aplicar ao caso concreto tanto o sistema flexível 

da distribuição dinâmica do ônus da prova como o sistema rígido da 

distribuição legal. Tudo dependerá da iniciativa do juiz, que não estará 

obrigado a fazer distribuição do ônus probatório de forma diferente 

daquela prevista na lei. 
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Interessante e elogiável a vedação a essa inversão contida no § 2.º do 

dispositivo ora comentado, proibindo-a sempre que possa gerar situação em 

que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou 

excessivamente difícil. A norma é elogiável porque a técnica de distribuição 

dinâmica da prova não se presta a tornar uma das partes vitoriosa por onerar a 

parte contrária com encargo do qual ela não terá como se desincumbir. A nova 

sistemática de distribuição do ônus da prova serve para facilitar a produção da 

prova, e não para fixar a priori vencedores e vencidos. Nesse sentido, 

interessante decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inversão prevista 

no art. 6.º, VIII, do CDC. 
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Apesar de o art. 373, § 1.º, do Novo CPC prever a possibilidade de o 

juiz atribuir o ônus da prova “de modo diverso”, naturalmente a regra 

trata da inversão do ônus da prova, até porque, sendo este distribuído 

entre autor e réu, o modo diverso só pode significar a inversão da regra 

legal. Tanto assim que o dispositivo expressamente se refere aos casos 

previstos em lei como umas das hipóteses da fixação “de modo 

diverso”, e esses casos são justamente os de inversão do ônus da 

prova. 
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