
(') McstTe em Direito Ptücessual - USP
(l) - Comportam as garantias cIo cidadão q1l3rtO f~ses de e\'oluçãO. Em uma primeira empa, reiúi~ll1-se às liberdades públicas, limita
das aos direitos individuais, de origem natural, t<:_"wnheckhs JtTal'és da Rcl'Oluç:lo Francesa de 17S9. Já em SUJ segunda fase, após a
C-Onstituição i\lemã de 1919, dim1am·sc os direitos econõmicos e sociais, deixando o E,mdo SUJ td\'jo passiva - caracte:,istiCl. da pri
mei,a fase - para, então, assegurar, atral'és de uma aruação positiva, os dil"Cirüs básicos da primeira geração. Após a Seb'1.mda Guerra
Mundial e por iniciativa da ONU c UNESC'D, a preocupaç.'.o voha-se pard os direito;; memimlividuai5. Vivencia·se, amalmente, a
quarta geraç.ão dos direitos, onde a solidariedade se pro.iet'lT,\ mundialmente, çomo ocorre com a UnifiQu;:ão Européia. Assim Mauro
CappeUetti, "O ace,so dos consumidores à Justiç,," in "Revi.lm de Processo" 16(62):205-220, abr./jun, 1991 ("Rel'ism Foreme"
86(310):53·63, abr./jun. 1990).
(2) - De um modo equi\'alente, acomp8nholl a ciência prücessual J evolução dos direitos e garantias. Da ideologia libewl burguesa
do, sCculos X:VHI e XIX ~ ligada ao proc.esso como via fomd de demandar em Juizo, para satidaçiio de interesse, individuals - che
gall)OS ao sistema da efetividade do pI'OCe.ISO, proclamado seu car,irer instrumenmJ 3 servi,~o da Justiça. FOI' ourro lado, m.ml~m ü per·
fil das ConSütuiçÕes se renova. De inicio, fi fuse da dimensão constirucional resguardara os direitos Ú.l1ldamenmis para, a seguir, a
dimensão transnacional criar um l)úc!co de leis aceims universalmente pela maioria das nações, a exemplo da Dedaraç:áo dos
Dirciws Humanos de 1948. Na erapa atual, chamsda de dimensão social, as constituições buscam assegurar e promover a igualdade
social e os direitos indi\iduais e met'J.indi\'iJuais, de acordo Ç()1l1 os princípios ja erigidos nas fases amerior~.s. wnsfata-se, deste
modo, o entrela,<rlllemo entre a eI'olu\<lo dos direitos, do processo e do modelo constitucional.
O) ~ Mauro Cappdlem e Bryam Ganh, "Açesso à Justiça", Porta Ale):,'Te, Sérgio Anrórno Fabris Editor, 1988. No mesmo sentido
estJí AUglIs\O h-íario Mordlo, "Las nuel'as exigencias de tutela", in "Re"isr;l de ProcessD" 8(31):21 0-220, jul./set. 1983.
(4) ~ É preciso afasmr a visáo f(lffi1al do processo, uúli::ando-o como meio de eliminação dos conflitos do cidadão comum, seD'indo
como inSlTll11wllto de ruprura do pouco efica;: 5isrem9 moderno, assumindo a feição de canal político de reali:açôes e tramfonnaç:,);;s.

1 - A evolução da ciência processual

O direito processual civil brasileiro está vivendando nas últimas décadas mais uma
etapa de sua renovação. Muito longe do primeiro passo que proporcionou sua autonomia
do direito material, ocorrida no século passado, hoje o processo se volta aos seus consu
midores e à qualídade de seus resultados.

Se, de início, o processo era mera tradução formal de prerrogativas também formais
do cidadãoH\ atualmente se afigura muito mais como instrumento efetivo de garantias nm
dadas no devido processo legal e no sistema político-constitucional, afastando-se de qual
quer possibilidade de denegação da Justiça ou violação de direito fundamental m,

Vencidas as duas primeiras ondas renovatórias do processo iJ\ - destinadas a garantir
tanto a assistência judiciária como o reconhecimento e tutela dos interesses difusos -,
vive,se o desejo em alcançar a universalidade da jurisdição. Pretende-se, deste modo, ques
tionar a qualidade do serviço jurisdicional, inventariando as carências e obstáculos do
atual sistema para confrontá-las com as alternativas que viabilizam soluções adequadas,H)
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o processo se traduz como instrumento - revolucionário - a servüp da espiral progres·
siva e coletiva dos direitos, partindo-se do individual para o met<1individuaL Sua tendência é
tutelar a quarta geração dos direitos - após a uJtela das liberdades públicas, dos direitos eco
nômicos e sociais e dos direitos met'1individuais -, através de sua projeçao mundüd.

A atual metamorfosedãc:iêúc:ia processüál exige um repensar de seus institutos, redi
mensionando-os sob U111a ótica macroscópica\i), Justifica-se esta postura a partir do momento
em que há a violação em I11aSSa de direitos e não se admite mais a postura de fl:agmentação
das dernandas, an1paradapela leitura clássica do mtigo 6'1 do Código de Processo CiviL

O processo pretende, entã.o, valOli:ar suas qualidades de efetivo - pois se mostra como
canal apto para atingir a educação, a paz social, o bem C01num; alélTi de oferecer um provin1el1'
to justo e legítimo - e de insmlmental, porque inequívoco seu i:,!J(lU de utilidade e eficiência, 11"

A reavaliação dos institutos processuais poderá aplacar os óbices que impedem a realiZél
çao destas qualidades (efetividade e instrumentalidade), Com o oferecimento de tutela jurisdi
cionai adequada, eficaz e célere, é possível atingir a justiça acessível e participatil.'a, ideal a que
estão comprometidos os operadores do Direito sintonizados com a nova ordem processuaL

Esta renovaçao do processo se reflete na necessidade em se protegerem direitos indi
\'isíveis de um número indeterminado de pessoas, relativos, principalmente, aos consumi·
dores e ao meío ambiente.'"

É neste contexto revolucionário de expansao da tutela jurisdicional que se insere u
Código de Defesa do Consumidor. Pretende não só resolver o maior número de cont1itc)s
como também jurisdicionalizar a imensa gama de litígios que n?io são levados para apre
cíação pelo Estado e que, por isto, guardam alto grau de litigiosidade contidai~' que rege a
imperiosa necessidade de reestruturação,

A nova tendência do direito processual civil é questionar o binômio direito-processll
c sua relativizaç,'io frente ao conceito de tutela jurisdicional, enquanto meio para a efetiv,l
satisfação das pretensões.

Sao esms as bases que projetam a análise Jo Código de Defesa do Consumidor e,
em especial, do momento processual (b inversão do ônus da prova.

i')l ~ CUlll reb'JlU ;\U direim ci" cunsumidor, reLKiunuu Mauro Capl'elierri as ['fineil':]i.' ;;pluç(les para" r,'I,O\',;(;'\<, .1'

Mi"i,tério Pl,Hicu ill,Jel'conc!cme, mil.'o l' ""I.'eciali:aclu: b) insritlli,:'\u de úr~.jo" "(d,,lku,; de ,1eie."1 d\, cO!1sumid"r; ç) am['li'lç'\.
do conccit" d" le~itinlidade ,'am a),'ir; d) rei'(lrmuL1",ju d" "i"'eil1a clt' de ,Lmo,,: e} in>finli,~,\:J Jo llluJ,-iu da açãu P"1'1I
lar ("'O nç"".,o du,; u,n,ulllidorcs", çit. in "Rel'ista de l'ruce,su" J)
(6) ~ Sobre esres ll'm~s 'Ti" José Carlos 13>1,h""l Mpreira. "'Noms o pmhl~ll1" ,1<1 'â.,tiviLbd~' ,jo proc',,,,,so" in '"btucl,,·
Llt' Direiro PWCÇSSli8l un homena),'elll a Jos" Frederic" lvhrl]lI"''" São P'lul", 1982, I'ãi-'" í'i·94, t' C,indidu Ran,~,'1

Dinamarco, "A in.\tnlmenr;lli,bde du ~-'rclÇes"tl<', S,\u bu!o, Re"i"r-,l clu,; Trihun:lis,
(7) ~ SuL're ,1>' dircirus indi\'idu'lis t' mef;lincli\"iLJu~i.', Rudult() cie Camar.':.'u \hncu.'''. "j'ltere"e, clifll"";' P.lul", Re"i""
dos Tribunais, 1988; Anrônin Augusw l..lel!o de Call1'u;s, FtTr;>:;, "!ntere,se púhlicu. dihl'" e dL'feS:1 c()l1,;ulllid(\l"
in "Justitia" 49(137):49·53, jan./.'il1ar. ] 987: Nebm NelY Júnior, "O cil'il np dtO [leitoa do C"lbUlllic1o!"' . in
"Revist.1 d" Pr'xe",,," 16(61):24-1'), 1991; Hul.'o "A Jdç,a illteft'",tS difu~u" em illi:u" S:"I.,
Pmilo, Rcvisw do, Tribunais. 1992; idaru" "O únu.' 11<\ CúJi,~" d~ nd~S<l du CUll>'ullliclur, ,b'c::rr'1L'l(l ,I,
!",k<rradu npn'sc'nwd.\ na h1çulcbde de Dirt'iw cb Uni\'<?rsicbL!c l\lUlu. 1993, I',\g,. ]39-] 6')
(8) - Express>\", de 1(,'(:l'U \Varanabé, "Fil",;;oli,l t Glr;1Lt~riqiLn-' I',\,;i(;l, d" JlIi:acl(\ Especinl ,le h"Fwnas Call';,l""', in Jui:,lcl"
Es['~cial de PelJuen,]S C'lh<15, Sfiu Pmdo, RevÍSw dl" Tribunni" 198'), I',ig. 2
(9) ~ O aspecto lllulddis;:.ipl\\1u cIo cnc tvid".nci',Ht nus prillcipip<, é in,t;"IW; Jt Ji,·trs(l.' ramos ,lo Din'ittl, c"ntre UO qU'lI'

do Direito Civil, Processual Cil'il, Cumereiai, Trihul,irill. Admil1i,rraril'o, cum" .i{' .dit,ntou Edu'lI'LI" Pol" in "1..;, l'wtecci,'>n cid
wmumid"r en d Dcrçdw privadu", h1aciri, Editmi'll Ci"ita>, pá~s. 2]·24.
(lO) ~ Comentandu a fl"i1~ilid<1de do cun,umiLlm, C,lrk,.< Ferreira ele Ainwi,b ...O~ ,Iin:iws du, wnsumi,I,'rt';;", Coimbr<l
1';lTa,iCl Almedina, 1982, p'\g_ ] 56, nota 4: "no G1S" d,) ((msumidur (()jltm '1 ellll'n'-"l, .:, (.('mo ,e; Ç(Hlrn lima Ôl"ld;l, () ÇPlhll
midor lutasse com as mãus", omj~ ,1 de,;i~lIa!dade entre .1~ paTtn, de acordo com o si,;r"m<l rr"dici"nal, huia Çelm '1U" (\ C()!1~L1

mi,jur n,1U <licm,as"e seu LÍirciro, r"$l;mc!u·!lw, al'ena" o p8ganWnto da, despe;;.);; i'wccs,u'lis.

2 - Características e inovações do Código de Defesa do Consumidor

É neste passo que, após ser instimído como direito fundamental pela Constituiçàu
Federal de 1988 (artigo 5", inciso XXXII) e a partir de experiências estrangeiras, tói eblxl
rado o nosso Código de Defesa do Consumidor.

CaracterÍZ<1-Se o CDC como sistema funcional de normas, de aspecto multidiscipli·
nari')" cujo intuito é a proteçao do consumidor, sabidamente a parte vulnerável da dese
quilibrada relação de consumo, conferindo-lhe paridade de armas frente ao fornecedor. o,',
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(11) - Sobr~ 0' conceito~ de Ú\cl1ldades. direims, plxleró, deveres, ônus, sujeicôes e obrig"cões. Carnelutti "Sitcma di dirilto
processuale ClVlle", Padova, Cedam, 1936, págs. 44 e seg5. e Li~hman, "Man~al de direiro' proçc"UJ! civÚ" Rio de Janeiro
Forense, 1985, pags. 23 e seg - "
(12) - Segundo a lição de Jose Carlos BarbOSJ Moré'ira, "Julgamenro e ônus da pl'Ova", in Terna, de DireilO Processual, São
Paulo, SaraIva, 2" séne, 1.988, p~g. 74, "pane-se da premis,a, explicila ou implicita, de que <) maior interessado em que () juiz se
u;nvença da veta~:19ade de um rato é o htigal1l'e a qutm aproveita o rcconheçnnemo dele wmo vcrdac1em" por c:kwrrer dai ,1

ahrmaç;lo de um deito juncilÇO favorável 3 eSóe lmgame, ou a neg,l\~ão de um efeIto Juridlco 3 ele destawmivd".

Sao escopos do processo, tendo como base as relações de consumo: a) ampliar a
forma de representaçao dos consumidores, de acordo com a tendência associativa; b)
garantir a informação aos consumidores, de modo que tenham ciência de seus direitos,
pois consumidor informado é consumidor exigente e com poder; c) viabilizar O acesso dos
consumidores a diferentes mercados, estimulando o aprimoramento da produçao e cons
ciência do fornecedor em oferecer melhores produtos; e d) estipular um sistema de prote
ção contra produtos nocivos e defeituosos que possam gerar prejuízo à vida e à saúde do
consumidor.

Além de garantir a proteção do direito individual do consumidor, buscou-se permitir
a tutela coletiva dos direitos, sejam eles individuais homewêneos coletivos Ou difusos pre-
vendo a coisa julgada secundu~ eventum litis. ,.." ,

Tipificaram-se infraçôes penais e administrativas, com a inscrição de regras de res
ponsabilidade objetiva do fornecedor, prevendo a inversão do ônus da prova, sem que
isto signifique interferência na livre iniciativa e na política de mercado, com a clara inten
ção de viabilizar a defesa do consumidor em juizo.

3 - O ônus da prova e a inversão das regras de sua distribuição

Para se compreender a extensão da aplicabilidade da inversão das regras de distribui
ção do ônus da prova, como previsto no artigo 6º, inciso VIII do CDC, é necessário fixar
o que é ônus da prova.
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(13) - Sübre ônus da pro"a, importantes siio as obras Je Leo Rosenberg, «L1 carga de la ptueba", Buenos Aires, Ediciones
Juridicas Europa-Ameriça, 1956, tradu\~ãO de Ernesto KrotosdliTI, Gian Amônio Micheli, «L'onere deH~ pr,wa", PaJo"",
Cedam, 1966 e Giovanni Vetde, "L'onere delta prova nel ptocesso civile", Napoli, JOl'ene Editore, 1974.

mente de ser o processo regido pelo princípio inquisitivo ou pelo principio dispositivo, é

lícito pelmitir que o juiz desenvolva seus poderes instrutórios, complement.'lndo a atividade
probatória, não para auxiliar uma ou outra parte, mas para esclarecer suas próprias dúvidas.

Porém, finda a instrução_probatória e ainda que utilizados os poderes instrutóríos do
juiz e apreciada a prova segundo o sistema da persuasão racional, a certeza poderá não se
firmar e o JUIZ permanece em dúvida.

Não poderá ele proclamar o nou liquet, deixando de julgár com o argumento de que
não formou sua conviccão. Deve, então, socorrer-se das· regras do ônus da prova, para
determinar qual parte s~frerá a desvantagem por seu e.stado de dúvida, julgando proce
dente ou improcedente o pedido.

Entre as principais teorias que se destacam para justificar uma repartição do ônus da
prova encontram-se aquelas formuladas por Rosenberg e Micheli. (U)

Selo,rundo Rosenberg, cada parte deve comprovar o est.'ldo de coisas do qual externam
os pressupostos do preceito jurídico aplicável à espécie. Ao demandante cabe provar os ele
mentos da aplicação da norma constitutiva do direito que o ampara, enquanto que ()
demandado deve demonstrar os elementos da aplicação de norma impeditiva, modificativa
ou extintiva.

Ao ônus de afirmar, conferido às partes, correlaciona-se 0_ ônus subjetivo da prova,
assim entendido como o encargo de subministrar a prova (qual litigante deve provar os
fatos para se desincumbir de seu encargo) e o ônus objetivo da prova, isto é, a aplicação
do direito ao caso concreto (onde se dispensa qualquer análise sobre a atividade das par
tes, apreciando o julgador o quanto demonstrado para, em caso de dúvida, emitir seu jul
gamento e impor o ônus objetivo a uma das partes).

Para Micheli, é necessário apreciar a hipótese normativa de forma concreta, de acor
do com a posição assumida pelas partes na relaçãO jurídica processual e qual é o efeito
jurídico pretendido. É preciso definir a posição real das partes, de acordo com o direito
material (que disciplina a hipótese legal) e com o direito processual (que traduz o efeito
juridico pretendido pela parte).

3.3 - Regras de experiência e presunções

Com o intuito de esclarecer suas dúvidas, é certo que o julgador, no momento de
apreciação das provas e para alcançar a certeza, poderá se utilizar de regras de experiência
e de presunções.

A presunção é um raciocínio lógico utilizado para que, de um fato conhecido (o indí·
cio), seja possível chegar a um fato desconhecido. A regra de experiência é também um
processo lógico, baseado em fatos comuns, preexistentes, genéricos e abstratos do conhe
cimento humano, de uso corriqueiro pelo Juiz.

Assim, analisando as provas do processo, aplicará o julgador as presunções e regras
de experiência, onde poderá presumir a verossimilhança da existência de um direito alega·
do não provado, a partir do indício.

Através do raciocínio lógico, o Juiz poderá entender que um fato, apesar de não com·
provado, reveste-se de alta dose de probabilidade, se inexistir qualquer prova do adversá
rio que contrarie a presunção.

Na apreciação da prova, é permitido ao julgador a utilização de regra de experiência,
tanto relativa à matéria probatória quanto pertinente à função integrativa dos conceitos
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3.1. - Conceito de ônus da prova

Proposta a demanda, a atividade probatória deve se desenvolver de acordo com o
interesse em oferecer ao julgador as provas possíveis para a prolação de um provimento
legitimo, capaz de solucionar o conflito de interesses.

Para formar a convicção do julgador, o demandante tem o encargo de comprovar as
alegações que amparam seu direito, sob o risco de, assim não agindo, sofrer um julga
mento desfavoráveL O demandado, por seu turno, tem o ônus de oferecer prova que
modifique, e.xtinga ou impeça o reconhecimento da pretensâo de seu adversário.

Onus é o agir de determinado modo para a satisfação de interesse próprio, evitando
se uma situação de desvantagem.OI) No caso do ônus da prova a parte que não quiser ser
atingida pelas conseqüências do estado de dúvida do julgador deve provar suas afirm_acôes
pois ônus probatório é, antes de tudo, interesse em oferecer as provas.!1 21 '

3.2 - Principais teorias sobre a repartição do ônus da prova

Entendemos que a grande questão sobre o ônus da prova não é o que se prova ou
quem prova, mas quem sofre as conseqüências pela falta de prova.

O pensamento de Micheli sobre o ônus da prova - adotado pelo Código de Processo
Civil, em seu artigo 333 e incisos - contrariou os fundamentos da teoria de Rosenberg,
em especial a bipartição do ônus da prova em ônus subjetivo e ônus objetivo.

Isto porque a atividade probatória das partes pode ser insuficiente para produzir no
espírito do julgador o convencimento sobre a realidade dos fatos. Então, independente-



A inversão do ônus da prova é direito do consumidor. Com isto não se pretende
que sempre deva o juiz dispensar o consumidor deprovar ou então que, com a

a procedência do pedido do consumidor seja automática. Ao contrário, haverá
se presente um dos requisitos mencionados, que ensejará a dispensa da prova

alegaçôes pelo conslllndo-r.
E qual é o motivo para a inversão? Já se afirmou que o consumidor é a parte vulnerá·

da relaçãO de consumo, que não dispôe de informação ou de acesso aos elementos téc-
do produto. O fornecedor, de outro lado, ê a parte detentora dos dados da produ

cão do bem e que se encontra em uma melhor posição para fornecê-las ao magistrado.
, O Juiz, enquanto homem de seu tempo, deverá deixar eventuais posturas tradicionais
e se armar de sensibilidade para apurar os casos elTl que a inversão se mostra imprescindí
vel, sob pena de denegar a prestação juridiscional à parte vulnerável.

Iniciada a instrução probatória, as partes - tanto O consumidor como o fornecedor 
devem apresentar todas as provas possíveis para fundamentar suas pretensões ou embasar
uma posição jurídica que seja favoráveL

Após a colheita de provas, constatada a incerteza pela insuficiência do material probató·
rio oferecido, o Juiz detemlinará a realização de provas que entenda necessárias para o escla
recimento de suas dúvidas, analisando a possibilidade de aplicaçãO das regras de experiência.

Ainda que o consumidor não ofereça nenhuma prova, o fornecedor poderá rachaçar
a pretensão inicial, trazendo toda prova pertinente a fundamentar suas alegações e form.ar
a convicção do julgador. Neste caso, pela ausência de dúvidas, não há que se falar em
aplicação das regras de ônus da prova ou sua inversão.

Havendo dúvida e constatando que as afirmações do consumidor são verossímeis e
que o fornecedor não fez prova que as contrariasse ou as provas produzidas não ilidiram
a presunção, o Juiz avaliará o grau de probabilidade dos fatos verossimeis não provados,
podendo onerar o fornecedor por sua omissão ou desinteresse em realizar a prova.

Caso contrário, se entender que as alegações do consumidor não são verossímeis,
não deve o magistrado inverter as regras do ônus probatório, atribuindo, assim, as conse
qüências de sua incerteza ao consumidor.

Idêntica conclusão chegamos no caso de constat:'1çao de hipossuficiência do consumi
dor, onde é impossível produzir as provas que embasam sua pretensão, ainda que suas
ilacões não sejam verossímeis. De nada adiantaria garantir o acesso formal à Justiça se ()
de;nandante não dispõe de meios de produzir a pro~ra.

5 - Momento da inversão do ônus da prova

A regra de distribuição do ônus da prova ê regra de juízo e a oportunidade de sua
aplicação é o momento da sentença, após o magistrado analisar a qualidade da prova
colhida, constatando se há falhas na atividade probatória das partes que conduzern à
incerteza.

Por ser norma de julgamento, qualquer conclusão sobre o ônus da prova não pode
ser emitida antes de encerrada a fase instrutória, sob o risco de ser um prejulgamento,
parcial e prematuro.

Justificamos a posição de que o momento processual, para a análise da necessidade
da aplicação das regras de distribuição do ônus da prova e sua inversão, é por ocasião do
julgamento da demanda e jamais quando do recebimento da petição inicial, na decisão
saneadora ou no curso da instruçâo probatória.

A fixaçào da sentença como mom.ento para análise da pertinência do emprego das
regras do ônus da prova nâo conduz à ofensa do princípio da ampla defesa do fornece
dor, que, hipoteticamente, seria supreendido com a inversão.

Oe acordo com o artigo 69 , inciso VI II do COC, o fornecedor tem ciência de que,
em tese, serão invertidas as regras do ônus da prova se o juiz considerar como verossímeis

99DOUTRINA
---~--

em brancoY" Se reconhecida no 11100TI.ento da valoraçao, sua aplicacao favorece uma das
partes, que é beneficiada pela presunção originada da regra de experiência, liberando~a de
sofrer a desvantagem pela incerteza, transferindo o encargo ao adversário.

Com isto, pretende-se afirmar que, ao se utilizar das regras de experiência, o Juiz
pode:'á aplicar de modo diverso as regras do ônus da prova: as alegações do demandante
não toram por ele provadas, porém, segundo as regras de experiência, sâo verossímeis e
não foram contrariadas pelo adversário. Apesar de não se desvencilhar de seu encargo em
provar, o demandante não sofrerá a desvantagem da incerteza do julgador, pois a seu
favor milita uma regra de experiência.

Frise-se, novamente, que as regras de experiência e as presunçôes somente são utiliza
das se o Juiz estiver em dúvida sobre a realidade dos acontecimentos. O julgador, no ins
tante da sentença, tendo aplicado regra de experiência, dispensa uma das partes de sofrer
as conseqüências a ela desfavoráveis.

A verossimilhança é Um patamar na escala do convencimento dos fatosil 51 e o julga
dor, após analisar as provas, pode formar três estados de conhecimento: de certeza, de
ignorância e de dúvida.

Constatada a dúvida, o Juiz deverá analisar se as provas fundamentam uma alegação
verossímil daquele a quem a presunção, se existente, favoreç:l., dispensando-o do encargo
da prova.

(14) ~ SObf~ (lo co~;c~itos juridicos em lml~)CO, ver Jose Carios B~rboSJ Moreira. "Rei'ras de expNiência e conceilOS juridicnmen.
{e lncletermlllados. III Re\'lslR Forense 14(261):13-19, pn./mar. 1978 e ':.'\s pre,uncôes ea pl'Ov~" in Tem~, de Direito
!)rC;,cessLml, ~,: sêrie'"Sào r~ulo, S'lr<~v~. 1977, pcigs. 55-71, e E!lcio de CrescI Sobnnho,··'O JUI: e as m,~ximns de exp~riência",
In ReVista hJreme 81{296}: 430A,6. out./dez. 1986.
05) - Calamandrei: "Vcrilà e ,'efü;imigIiRnn, nel processo civile". in "Ril·ism di Dititto Proccssuale" (10): 170.171, estabelece
os grJlI.sde conheCImento 0e um t,1to:.,"po>slbik é CIl> chc puo e5sn vetO, \'erosllllile é. CIÓ clte hR I'npPJrema di esser vem.
Pwbabilt , snrebb:. emnologl,GlInente, CIO che :;1 puo provare comc vem... queote tre qu~ltfiea:i()ni (possibile, I'ero.,imil,", proba.
bi!d co~rJt\Il'~,onü, m quest ordme, una gradu~k apptusslm3:lone, una progressiva accell(U~ZlOfle verso iI riconoscimento di
CIO che e vem .

(6), - A ir~let~)re~lção de que a hipussunciên~ia liga.,,, ,1pen,~s a cri(étios econômicos enconrr;l sua origem na elaboração legis
IRlJla d,~ COe. ~:Ol~l .,":Cltl:, em ,~ll ,mte>projerD, a. hlpllssulJclênna do conSUn1lC1Dr nào estava prCI'ISt:1, re:amlo o artigo 6",
inCISO \'II1.'1UC a t,IClhraçao da defesR de seu~ dlfCitos. Inclusivc com inver~,'io,a seu favor,.do ônm da prova no p[()[es~o
CIvIl,. '1llando veross!.Il1;1 a ale~açà() do (OnSUlllldot, sC","-Indo ,1, regm~ ordm<Írms de experiência". O ,Kréscimo p05leriür,
IndUlIldo a, hlpus5uhClenCla, nau tena se. rCl"eotldo de melhor tCCl1lca, mas ain,h .J,SI111 pcrll1lle (I entendimenw de que sào
dOIS os crnnlos para a fJcdl1:açào do:; dlfelto, do cons'-nmdor. O pnmclI·o. sobJetlvo, bas",,,do na verossimilhanca da, a!e"'<l
çôco, segundo.3' regra: ordma.nasde expeni'nCla, condu: a Inversão lb prova. O segundo, objetil'o, iumlado na hipossufici;n.
~la, que poder,l ser venfkada, mlClalment\" segundo (l, cntêrlos dn 1)0'1 n C 1.060/50 e sobre o qual não incid" a experiênciJ do
Jlllg~.dor '" acarreta UnlJ. dlspe,nsR d u e:lcargo de pnWJr. De ~cordo com ~ I'ontade da lei extraída de slIa elaboração, entende-se
que Interprct~ru con~elto de hlPOssufiClênCI:l para além do crítério econômICo e propDrClonar unja melhor e m<lÍS ampla Ultela
ao consumidor, sem Impor restnçôe,.

4 - A inversão das regras de distribuição do ônus da prova no Código de
Defesa do Consumidor
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Colocadas as circunst.âncias favoráveis ao aparecimento do Direito do Consumidor e
as noçoes sobre ônus da prova, volta-se à questão da inversão do ônus da prova enquanto
forma de t.ornar efetiva a tutela jurisdicional.

Prevê o coe a inversão ope legis - inscrita no artigo 38 - e ope judieis.
Neste caso, permite-se ao julgador abandonar as regras de distribuicão do ônus da

prova, previstas no artigo 333 do CPC (que nada mais são do que regra~ de experiência
solidificadas) para inverter as regras de distribuiç/ío do ônus da prova em demandas civis,
de acordo com os requisitos: a) subjetivo: da verossimilhança das alegações segundo as
regras de experiência; e b) objetivo: hipossuficiência do consumidor.

Sobre este aspecto, torna-se necessário compreender o conceito de hipossuficiência
como diminuição da capacidade do consumidor, não apenas sob a ótica econômica,
mas também sob o prisma do acesso à informação, educação, associação e posição
sociaL IltJ



as alegaçôes do consumidor ou se ele tór hipossuficiente. Além disto, o fornecedor sabe
que dispõe do material técnico sobre o produto e o consumidor é a parte vulnerável da
relação de consumo e litigante eventual.

O fornecedor pode realizar todo e qualquer tipo de prova, dentre aquelas permitidas
em lei, durante a instrução para afastar a pretensão do consumidor.

Se o demandado, fiando-se na suposição de que o Juiz não inverterá as regas do ônus
da prova em favor do demandante, é surpreendido com uma senten\~a desfavorável, deve
creditar seu insucesso mais a um excesso de otimismo do que à hipotética desobediência
ao princípio da ampla defesa.

6 - Conclusões

É celto que cada p8.lte deve se desincumbir do ônus da prova de acordo com seu interes
se em vencer a demanda ou em demonstrar uma situaÇ<-1.o jurídica favorável.

Se o fornecedor tem interesse em que o consumidor perc..1. a demanda, deve trazer as pro
vas que detém e os elementos técnicos de que disp6e para esperar a improcedência do pedido.

Não se nega a possibilidade da inversão do ônus da prova ser utilizada irregularmen
te, É possível que uma pretensão, apesar de verossímil, traga em si o objetivo de desmóra
lizar o produto do fornecedor-demandado, traduzindo um conluio reprovável de seus con
correntes, obrigando·o a desenvolver toda a atividade probatória para não correr o risco
de sofrer uma sentença desfavorável.

Cremos que, em alguns anos, será possível avaliar os resultados da inversão do ônus
da prova e a posição aqui defendida representa a expectativa de que o virtual cerceamento
de defesa do fornecedor não supere os reais benefícios advindos da efetiva proteção dos
direitos do consumidor.
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MlpllreSe D: A não prova que B é fornecedor do produto x; B não comprova sarisfa·
tb1"Wlneme que não era fornecedor do produto x. Situação de dúvida. Análise da verossi

e da hipossuficiência. Se o Juiz aceitar como verdadeira a hipossuficiência ou a
vero'lsill1ilh'll1(;a e sendo fa-lhaaprova do fornecedor; julgamento procedente. Caso C011

julgamento improcedente, diante da aplicação das regras do ônus da prova.
Caso 2: Alegação de B: confirma que é fornecedor do produto x, mas l1ào o colocou

mercado (o produto está em circulação por ter sido furtado)_
Hipótese A: A faz prova de que B colocou o produto no mercado, e este não prova

que não colocou o produto no mercado. Não há dúvida. Julgamento procedente..
Hipótese B: A faz prova de que B colocou o produto no mercado, e este taz prova

contrária, dizendo que não colocou (prova que o produto foi furtado). Situação de dúvida,
utilizando o Juiz seus poderes instrutórios, analisando a hipossuficiência e a verossimi
lhança das alegações. Julgamento procedente ou improcedente de acordo com o resultado
da valoração das provas no espírito do julgador.

Hipótese C: A não faz prova de sua alegação e B também não o faz. Simação de dúvi-

l-Ia" verificacão da verossimilhanca da aleaacão e da hipossuficiência. Se dispensar o autor
" ., ,b ,

da prova: julgamento procedente. Se não dispensar: julgamento improcedente, com base

nas regras de distribuição do ônus da prova.
Hipótese D: A não faz prova de sua alegação e B comprova que nào colocou o pro

duto no mercado. Não há simacão de dúvida, sendo desnecessária a utilização de máXI
mas de experiência ou regras de distribuição do ônus da prova. Julgamento improcedente.

Caso 3: Alegação de B: confirma que é fornecedor do produto x, mas o mesmo não
apresenta qualquer defeito (exemplo: o aparelho nao apresenta nenhuma peça defeituosa).

Hipótese A: A comprova de tem defeito e B deixa de comprovar que não tem defeito.

Não há dúvida. Julgamento procedente.
Hipótese B: A comprova que tem defeito e B comprova que não tem. Situação de

dúvida. Poderes instrutórios do juiz. Dúvida persistente. Análise da verossimilhança e da
hipossuficiência. O julgamento será procedente ou improcedente dependendo da reper·
cussão da valoração da prova no convencimento do julgador. _

Hipótese C: A não comprova que tem defeito e B nao comprova que nào tem detei
to. Situacão de dúvida. Poderes instrutórios do juiz. Dúvida persistente. Análise da veros
similhan~a e da hipossuficiência. Se aplicar regras de experiência: julgamento procedente.
Caso cOl~trário, julgamento improcedente.

Hipótese D: A não comprova que tem defeito e B comprova que não tem. Não há dúvi
da. Julgamento improcedente, sem utilização das regras de distribuição do ônus da prova.

Caso 4: Alegação de B: confinTla que é fornecedor do produto x, nl.aS a culpa pelo
incêndio é exclusiva do consumidor (o incêndio ocorreu em razão de um curto-circuito no
sistema elétrico ao qual estava ligado o eletrodoméstico).

Hipótese A: A comprova a culpa de B e este não prova a culpa exclusiva da vítima.
Nao há dúvida. Responsabilidade objetiva. Julgamento procedente.

Hipótese B: A comprova que o incêndio ocorreu por culpa de B e este admite sua
parcela de culpa c comprova também que A é culpado. Nao há dúvida. A responsabilida·
de é objetiva, não se livrando B da culpa concorrente. Julgamento procedente.

Hipótese C: A não comprova que o incêndio ocorreu por culpa de B e este não com
prova que o incêndio ocorreu por culpa exclusiva de A. Análise da verossimilhança e da
hipossuficiêneia. Nao há dúvida. Responsabilidade objetiva. Julgamento procedente.

Hipótese D: A não comprova que o incêndio ocorreu por culpa de B e este compro
va a culpa exclusiva de A ou de terceiro. Não há sinJação de dúvida. Julgamento improce

dente
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7 - Exemplos que confirmam a tese

Para a demonstração do quanto exposto, interessante é o exame das possíveis situa
ções, a partir de casos bases, de acordo com o ônus da afirmação e o ônus da prova.

Exemplo: O consumidor A promove demanda em face do fornecedor B alegando ter
adquirido eletrodoméstico por ele fornecido e que, em certo dia, por defeito, incendiou-se,
ferindo sua mão.

Constituem as alegações de A: a) o produto x apresentou defeito; b) ocorreu um
incêndio no aparelho; c) este defeito gerou um incêndio, tendo sofrido dano físico.

Poderá ao fornecedor B, em sua contestação, oferecer defesa de mérito direta (negan
do o fato que constitui o direito do autor ou, mesmo que admita a existência do fato cons
titutivo, nega as conseqüências que o autor pretende ver produzidas) ou indireta (apesar
de concordar com o fato constitutivo do autor, apresenta fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor).

São as seguintes possibilidades:
Caso 1: Alegação de B: não é fornecedor do produto x (é apenas o distribuidor).
Hipótese A: A faz prova de que B é fornecedor e B nada prova. Não há dúvida.

Julgamento procedente.
Hipótese B: A comprova que B é fornecedor e B comprova que não é. Situação de

dúvida. Poderes instrutórios. Análise da hipossuficiência e da verossimilhança. Se conti
nuar em dúvida: valoração das provas apresent:1.das pelas partes, onde o Juiz poderá julgar
pela procedência ou improcedência de acordo com seu convencimento.

Hipótese C: A não prova que B é fornecedor do produto x; B comprova que não é
fornecedor do produto x. Não há dúvida. Julgamento improcedente, sem que se utilizem
regras de experiência ou de distribuição do ônus da prova.



Conclui-se, portanto, que poderá o réu se eximir de SLla responsabilidade desde que:
a) comprove a ocorrência das excludentes do artigo 13, § 3º e artigo 14, § 49 do Código
de Defesa do Consumidor; b) deixe o demandante de apresentar prova que fundamente
seu direito, não sendo determinada a inversão do ônus da prova em seu favor.

Em raciocínio contrário, o demandante terá agasalhado seu pedido se: a) apresentar
prova que fundamente seu direito; b) o demandado não oferecer contraprova e houver
dispensa a seu favor do encargo da prova, em razão de sua hipossuf1ciência ou da verossi
11l.ilhança de suas alegações.
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