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Inversão do Ônus da Prova 

Inversão da prova e do adiantamento de custas processuais 

A inversão do ônus da prova traz outra interessante questão: a 

inversão do adiantamento do pagamento das despesas necessárias 

para a produção probatória, em especial a pericial. Nesse ponto, há 

séria divergência, tanto na doutrina como na jurisprudência. 

 

 

 

 



Inversão do Ônus da Prova 

Por um lado, existe expressiva parcela doutrinária que entende que 

a inversão da prova acarreta inexoravelmente a inversão do 

pagamento das despesas que derivam da produção de tal prova. 

Defensor desse entendimento, Luiz Antonio Rizzatto Nunes afirma 

que, “uma vez determinada a inversão, o ônus econômico da 

produção da prova tem de ser da parte sobre a qual recai o ônus 

processual. Caso contrário, estar-se-ia dando com uma mão e 

tirando com a outra. Se a norma prevê que o ônus da prova pode 

ser invertido, então automaticamente vai junto para a outra parte a 

obrigação de proporcionar os meios para sua produção, sob pena de 

– obviamente – arcar com o ônus de sua não produção”. 
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Outra parcela doutrinária afirma que a antecipação de pagamento 

de despesas relacionadas com a produção de prova encontra-se 

regida pelo art. 95 do Novo CPC, não sofrendo qualquer influência 

decorrente de eventual inversão do ônus da prova, sendo esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (REsp 639.534/MT – Rel. 

Min. Carlos Alberto Menezes Direito – DJU 13.02.2006). Precedentes. 2. 

Recurso especial provido” (STJ – REsp 1063639/MS – Segunda Turma – Rel. 

Min. Castro Meira – j. 01.10.2009 – DJe 04.11.2009). 

 

 

 



Inversão do Ônus da Prova 

Sergio Cavalieri: 

“Em termos práticos: a partir do momento em que se der a 

inversão do ônus da prova, caberá à outra parte (o fornecedor) 

produzir prova capaz de elidir a presunção de veracidade que milita 

em favor do consumidor em face da plausibilidade da sua 

pretensão. Não se trata de impor ao fornecedor o custeio da prova 

(honorários periciais), mas de transferir-lhe o onus probandi em 

sentido contrário. Se não quiser arcar com esse ônus, bastará 

deixar de realizar a prova.  

 



Inversão do Ônus da Prova 

Nesse caso, entretanto, terá contra si a presunção de veracidade 

que milita em favor do consumidor. A prova passou a ser do 

interesse do fornecedor, pois é a oportunidade que tem de provar 

que os fatos alegados pelo consumidor não são verdadeiros. A 

questão pertinente à despesa processual é meramente acessória, 

seguindo a regra de que deve ser custeada pela parte a quem 

aproveitará”. 

 

 


