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Inversão do Ônus da Prova 

 

A inversão legal vem prevista expressamente em lei, não exigindo o 

preenchimento de requisitos legais no caso concreto. Significa dizer que 

para sua aplicação do caso concreto basta a tipificação legal, não 

sendo, portanto, exigível qualquer decisão judicial determinando tal 

inversão. Na realidade, a decisão judicial nesse sentido é desnecessária, 

porque a inversão não decorre de análise a ser realizada pelo juiz no 

caso concreto, mas da própria previsão legal. 
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Para parcela da doutrina, essa forma de inversão nem poderia 

tecnicamente ser chamada dessa forma, sendo uma mera exceção legal 

à regra prevista no art. 373 do Novo CPC. Assim, “a inversão ope legis 

é determinada pela lei, aprioristicamente, isto é, independentemente do 

caso concreto e da atuação do juiz. A lei determina que, numa dada 

situação, haverá uma distribuição do ônus da prova diferente do 

regramento comum previsto no art. 373 do Novo CPC”. 
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Os exemplos dessa espécie de inversão do ônus probatório são encontrados no 

Código de Defesa do Consumidor, em três passagens do diploma legal. A 

primeira previsão cuida do ônus do fornecedor de provar que não colocou o 

produto no mercado, que ele não é defeituoso ou que houve culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiros pelos danos gerados (art. 12, § 3.º, do CDC). 

Significa dizer que, havendo um consumidor no polo ativo da demanda, e 

sendo sua pretensão fundamentada na alegação de defeito do produto, caberá 

ao fornecedor demonstrar em juízo uma das causas excludentes de 

responsabilidade previstas pelo dispositivo legal mencionado, sob pena de o 

pedido do autor ser julgado totalmente procedente, independentemente da 

prova produzida. 
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A segunda previsão cuida do ônus do fornecedor de provar que o 

serviço não é defeituoso ou que há culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro nos danos gerados (art. 14, § 3.º, do 

CDC). As mesmas considerações feitas à alegação consumerista 

de defeito do produto são aplicáveis ao defeito do serviço. 
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Essas duas hipóteses de inversão legal do ônus da prova nem sempre 

são bem compreendidas pela doutrina que as enfrenta, que insiste em 

associar os arts. 12, § 3.º, e 14, § 3.º, ao art. 6.º, VIII, todos do CDC. 

E o Superior Tribunal de Justiça parece referendar esse entendimento, 

ao exigir a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de sua 

alegação para justificar a inversão do ônus da prova, mesmo quando a 

pretensão consumerista é fundada em defeito do produto ou do 

serviço. Na praxe forense também se nota uma associação quase 

imediata dos dispositivos legais mencionados, recorrendo os próprios 

consumidores ao art. 6.º, VIII, do CDC. 
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A realidade doutrinária, jurisprudencial e prática é funesta para o 

consumidor. Sempre que se exige o preenchimento de requisitos para a 

inversão da prova, naturalmente se dificulta o acesso do consumidor a 

esse direito garantido pela legislação consumerista. E tecnicamente a 

realidade é criticável, por confundir diferentes espécies de inversão do 

ônus da prova, como se não houvesse diferença entre a inversão legal e 

a judicial. 
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Mas há doutrina que bem compreende as normas legais, facilitando 

sobremaneira a defesa dos interesses do consumidor em juízo, como 

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, que, ao comentar os 

dispositivos legais mencionados, afirmam que: 

 

“tais normas afirmam expressamente que o consumidor não precisa 

provar o defeito do produto ou do serviço, incumbindo ao réu o ônus de 

provar que esses defeitos não existem”.  
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Por fim, a terceira previsão consumerista que versa sobre inversão legal 

do ônus da prova cuida da inversão do ônus do fornecedor provar a 

veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária que 

patrocina (art. 38 do CDC). Conforme ensina a melhor doutrina, “a 

inversão aqui prevista, ao contrário daquela fixada no art. 6.º, VIII, não 

está na esfera de discricionariedade do juiz. É obrigatória” . E além de 

obrigatória, por ser ope legis, independe “de qualquer ato do juiz. Logo, 

não lhe cabe sobre ele se manifestar, seja no saneador ou no momento 

posterior”. 
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Essa terceira hipótese de inversão do ônus da prova não é associada ao 

art. 6.º, VIII, do CDC, muito em razão da literalidade do art. 38 do 

mesmo diploma legal, que, ao prever ser o ônus da prova da 

veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária de 

quem as patrocina, não haverá mesmo como se confundir os dois 

dispositivos legais e as diferentes espécies de inversão do ônus 

probatório consagradas em cada um deles. 
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Registre-se, finalmente, que a inversão do ônus da prova nesse 

caso dependerá do polo da demanda a ser ocupado pelo 

consumidor. Como bem observado por Kazuo Watanabe, “se é o 

patrocinador da publicidade quem, com a afirmativa de veracidade e 

correção da informação ou comunicação publicitária, postula uma 

tutela jurisdicional, não haverá inversão do encargo de provar, pois, 

nos termos do art. 373, I, do Novo CPC, é seu o ônus da prova.  
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Haverá inversão do ônus da prova se a posição processual dele 

for de quem assume uma atitude defensiva diante da afirmativa 

do consumidor de inveracidade ou incorreção da informação ou 

comunicação publicitária, pois, nesta hipótese, pelas regras do 

Direito Processual comum, o ônus da prova seria do autor, na 

hipótese, o consumidor”. 


