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Inversão do ônus da prova 

• Momento da inversão: 

Segundo o STJ, trata-se de REGRA DE INSTRUÇÃO, devendo a 

decisão judicial que determiná-la ser proferida preferencialmente na 

fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurar à parte 

a quem não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de 

oportunidade para manifestar-se nos autos.(Segunda Seção. EREsp 

422.778-SP, Rel. originário Min. João Otávio de Noronha, Rel. para o 

acórdão Min. Maria Isabel Gallotti (art. 52, IV, b, do RISTJ), julgados 

em 29/2/2012). 



Inversão do ônus da prova 

1.(TJ/BA – 2004) A política nacional das relações de consumo 

tem como princípio o pressuposto de que o consumidor é a parte 

mais vulnerável na relação de consumo. (     ) 

  

2.(DPE/ES – 2009) Todo consumidor é vulnerável por força de 

lei, porém nem todo consumidor é hipossuficiente, considerando-

se que a hipossuficiência é uma noção processual. (    )  

 



Inversão do ônus da prova 

- 3. (MP/ES – 2010) A inversão do ônus da prova é direito 

básico do consumidor, todavia, não é absoluto, que só será a 

este concedido quando o juiz verificar, de forma cumulativa, 

sua hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações. 

(     )  

 



Inversão do ônus da prova 

- (DPE/AL – 2009) Considere que Carla tenha firmado contrato 

de prestação de serviços de engenharia com a XY Engenharia 

Ltda e, na execução dos serviços, a fornecedora tenha 

carreado à consumidora danos materiais e morais. Nesse caso 

hipotético, ajuizada ação de reparação de danos, o juízo 

competente deve inverter o ônus da prova automaticamente 

em favor de Carla. (    )  

 



Inversão do ônus da prova 

- (MP/DF – 2005) A regra probatória, quando a demanda versa 
sobre relação de consumo, é a da inversão do respectivo ônus 
e seu custeio, possibilitando que na inversão do ônus da prova 
se compreenda, também a inversão do pagamento da prova 
técnica requerida. Transferindo-se, assim, à parte ré a 
obrigação de elidir a presunção que vige em favor do 
consumidor. (      ) 

 


