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Inversão do Ônus da Prova 

Momento de inversão do ônus da prova 

Na inversão convencional e legal, não surge problema quanto ao 

momento de inversão do ônus da prova; na primeira, estará invertido o 

ônus a partir do acordo entre as partes, e, na segunda, a inversão 

ocorre desde o início da demanda. Na hipótese judicial, entretanto, a 

inversão dependerá de uma decisão judicial fundada no preenchimento 

dos requisitos legais, e o momento da prolação dessa decisão não é 

tema pacífico na doutrina, existindo ao menos três correntes. 

 

 



Inversão do Ônus da Prova 

Para parcela doutrinária, o momento adequado para o juiz inverter 

a regra do ônus da prova é o momento de sua aplicação, qual seja o 

julgamento do processo. Por esse entendimento, por se tratar o 

ônus da prova uma regra de julgamento, não teria sentido tratá-la 

antes desse momento procedimental, inclusive quanto à sua 

inversão. Sérgio Cruz Arenhart afirma que “parece mais adequado 

entender que o sistema processual brasileiro vê na regra sobre o 

ônus da prova uma regra de julgamento, de modo que a 

modificação do onus probandi realmente só pode dar-se por ocasião 

da prolação de decisões judiciais. 

  

 



Inversão do Ônus da Prova 

O grande problema dessa corrente doutrinária é considerar o ônus 

da prova somente em seu aspecto objetivo, como regra de 

julgamento, desconsiderando seu aspecto subjetivo, pelo qual o 

ônus da prova funciona como uma regra de conduta das partes 

durante a instrução probatória. Em um processo cooparticipativo 

(Art.6º do CPC) a inversão do ônus da prova somente no momento 

do julgamento surpreende a parte que até então não tinha tal ônus, 

em nítida afronta ao princípio do contraditório. Inverter o ônus da 

prova e não conceder oportunidade para que a parte produza a 

prova representa claro e manifesto cerceamento de defesa. 

 

 



Inversão do Ônus da Prova 

Não são poucos os doutrinadores que defendem haver uma clara 

violação ao princípio do contraditório com a inversão do ônus da 

prova, ocorrendo somente no momento de prolação da decisão. 

Precisas são as palavras de Humberto Theodoro Jr. A esse respeito: 

 

 



Inversão do Ônus da Prova 

“É certo que a boa doutrina entende que as regras sobre ônus da prova 
se impõem para solucionar questões examináveis no momento de 
sentenciar. Mas, pela garantia do contraditório e ampla defesa, as 
partes, desde o início da fase instrutória, têm de conhecer quais são as 
regras que irão prevalecer na apuração da verdade real sobre a qual se 
assentará, no fim do processo, a solução da lide. (…) A não ser assim, 
ter-se-ia uma surpresa intolerável e irremediável, em franca oposição 
aos princípios da segurança jurídica e lealdade imprescindíveis à 
cooperação de todos os sujeitos do processo na busca e construção da 
justa solução do litígio. Somente assegurando a cada litigante o 
conhecimento prévio de qual será o objeto da prova e a quem 
incumbirá o ônus de produzi-la é que se preservará a garantia 
constitucional da ampla defesa”. 

 
 



Inversão do Ônus da Prova 

Parcela significativa da doutrina entende que a inversão deve ocorrer no 

saneamento do processo, ou seja, antes do início da instrução 

probatória. Nesse sentido, Alexandre Freitas Câmara afirma que “cabe 

ao juiz, pois, no momento em que organizar a instrução probatória (o 

que, no procedimento ordinário, ocorre na audiência preliminar, 

prevista no art. 331 do CPC, quando o magistrado fixa os pontos 

controvertidos e determina as provas que serão produzidas), inverte-

se, se for o caso, o ônus da prova”. 

 

 



Inversão do Ônus da Prova 

Dessa forma, em respeito ao princípio do contraditório, o juiz deve, já no 

saneamento do processo, se manifestar sobre eventual inversão da regra geral 

contida no art. 373 do Novo CPC. Perceba-se que o juiz não estaria nesse 

momento invertendo o ônus da prova, regra que até mesmo pode nem ser 

utilizada caso a instrução probatória seja suficiente à formação do 

convencimento judicial. O que o juiz fará é apenas sinalizar às partes que, no 

caso de necessidade de aplicação da regra, o fará de forma invertida, e não 

conforme previsto como regra geral em nosso estatuto processual. 

 

 



Inversão do Ônus da Prova 

A divergência tende a diminuir significativamente em razão do novo 

diploma processual que prevê em seu art. 357, III, dentre os deveres 

do juiz no saneamento e organização do processo, a eventual 

redistribuição do ônus da prova. Trata-se do momento mais adequado 

para a inversão nos termos da lei, mas não se pode afirmar que exista 

preclusão da matéria, de forma que nada impede que o juiz inverta o 

ônus da prova após esse momento procedimental. E, assim o fazendo, 

deverá respeitar o princípio do contraditório, nos termos do art. 373, § 

1.º, do Novo CPC. 

 

 



Inversão do Ônus da Prova 

Nas lições de Humberto Theodoro Jr.: 

 

“se o juiz convencer-se da necessidade de inverter o ônus da prova 

depois de já encerrada a instrução da causa, terá de reabrir a fase 

probatória, a fim de que o fornecedor tenha oportunidade de 

produzir a prova que julgar conveniente para liberar-se do novo 

onus probandi”. 

 

 



Inversão do Ônus da Prova 

Novo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 373, § 

1.º, que exige do juiz, sempre que inverter o ônus da prova, que dê 

oportunidade à parte para se desincumbir do ônus que lhe tenha sido 

atribuído. Significa que, em respeito ao contraditório, a parte terá 

amplo direito à produção da prova, de modo que não parece 

interessante que essa inversão ocorra somente no momento de 

prolação de sentença, sob pena de ofensa ao princípio da economia 

processual. 

 

 


