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A justiça sustenta numa das mãos a balança 
que pesa o direito, e na outra, a espada de que 
se serve para o defender.  
A espada sem a balança é a força brutal; a 
balança sem a espada é a impotência do 
direito.  
 

 (Rudolf Von Ihering) 
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fonte de todo conhecimento.  

Sem Ele, nada seria possível! 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 
 

Agradeço primeiramente a Deus, por ter me concedido a vida e a 

oportunidade de realizar esta graduação. Agradeço pelo o entendimento, por ter 

iluminando meus pensamentos, levando a buscar novos conhecimentos. 

 

Agradeço aos meus pais, Odette G. Rizzi e Antonio Carlos Rizzi, que me 

deram a vida e me ensinaram a vivê-la com dignidade, enfrentando todos os 

obstáculos. Sou grato por todo o amor e carinho, por cada palavra ou gesto de 

incentivo, pela dedicação, paciência e principalmente por acreditar em mim. Sem 

dúvidas, vocês são meus melhores exemplos. 

 

A todos meus familiares, pelo amor, carinho, e principalmente pela confiança 

que depositaram em mim. 

 

Agradeço, aos colegas de faculdade e tantos outros que conheci no percurso 

desta caminhada. Vocês foram muito importantes para meu aprendizado, e fizeram 

parte de uma fase inesquecível em minha vida! 

 

Agradeço, a todos os professores pela competência que transmitiram o 

conhecimento. Em especial ao meu orientador Professor Guilherme Tavares 

Marques Rodrigues, por todo o conhecimento compartilhado e trilhando um caminho 

a ser seguido, me ajudando na elaboração deste trabalho. 

 

Em especial, a Excelentíssima Juíza de Direito Dra. Renata Lima Ribeiro 

Raia, pelo carinho e atenção que demonstrou durante o período de estágio que 

realizei na 1ª Vara do Fórum de Garça. 

 

Enfim, Agradeço a todos que de uma forma ou outra contribuíram para a 

realização deste sonho. 

 

Meus sinceros Agradecimentos 

 



 
 

 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 
 
Resumo: A prova é o instrumento utilizado para o convencimento do Juiz das 
assertivas alegadas. As provas são destinadas ao magistrado e quem melhor o fizer, 
será beneficiado com a decisão em seu favor. Todos os meios de provas podem ser 
produzidos, inclusive é possível admitir aquelas que não têm previsão legal, desde 
que, sejam idôneos. Quanto ao ônus da prova, o artigo 373, incisos I e II, do Código 
de Processo Cível, consagrou como regra, a distribuição estática, fazendo recair 
sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e sobre o 
réu, o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do 
autor. Somente poderá ser diferente a essa regra, em casos que a própria norma 
autoriza a inversão do ônus, porém, ainda assim é possível que seja distribuído de 
forma diversa do que determina o referido dispositivo. No Código de Defesa do 
Consumidor, o legislador estabeleceu no artigo 6°, inciso VIII, os requisitos 
indispensáveis, para a inversão do ônus da prova, quais sejam: critério do juiz; 
verossimilhança das alegações; e hipossuficiência e vulnerabilidade. Neste sentido, 
o presente estudo tem como objetivo analisar as principais questões sobre o ônus 
da prova no Código de Defesa do consumidor, embasando na própria legislação, na  
doutrina e jurisprudências. A respeito, salienta-se que a ênfase nas jurisprudências 
visa demostrar a repercussão do tema e consequentemente despertar o interesse 
dos operadores do direito em discutir o assunto. A metodologia adotada é a 
bibliográfica, com base em doutrinas, jurisprudências e legislação, e a pesquisa em 
livros, revistas e artigos disponibilizados em revistas jurídicas e sites.    
 
Palavras-chave: Direito do Consumidor. Inversão.  Ônus da prova. Processo Civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INVESTMENT OF THE PROOF IN THE CODE OF CONSUMER PROTECTION 
 
 
Abstract: Proof is the instrument used to convince the Judge of the alleged 
assertions. The evidence is intended for the magistrate and whoever does best will 
benefit from the decision in his favor. All means of proof can be produced, and it is 
even possible to admit those that have no legal prediction, provided they are suitable. 
As regards the burden of proof, Article 373, sections I and II, of the Code of Civil 
Procedure, established as a rule, the static distribution, placing on the author the 
burden of proving the facts constituting his right, and on the defendant, to prove the 
facts impeding, extinguishing or modifying the author's right. It can only be different to 
this rule, in cases that the standard itself authorizes the reversal of the burden, but it 
is still possible that it be distributed in a way different from that determined by said 
device. In the Consumer Protection Code, the legislator established in article 6, item 
VIII, the indispensable requirements for reversing the burden of proof, which are: the 
judge's criteria; verisimilitude of claims; and hypersufficiency and vulnerability. In this 
sense, the present study aims to analyze the main questions about the burden of 
proof in the Consumer Defense Code, based on the legislation itself, on doctrine and 
jurisprudence. In this respect, it is emphasized that the emphasis on jurisprudence is 
intended to demonstrate the impact of the topic and thus to arouse the interest of the 
legal operators in discussing the subject. The methodology adopted is the 
bibliographical one, based on doctrines, jurisprudence and legislation, and the 
research in books, magazines and articles made available in legal journals and 
websites. 
 
Keywords: Consumer Law. Inversion. Burden of proof. Civil lawsuit. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A prova é o instrumento utilizado para convencer o Juiz da veracidade das 

assertivas alegadas, sendo este o destinatário da prova. Aquele que melhor o fizer, 

será beneficiado com a decisão em seu favor. As partes podem produzir todos os 

meios de provas, admitindo-se inclusive aquelas que não têm previsão legal, desde 

que, sejam idôneas. 

 Os princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, 

são bases constitucionais para a prova. Entretanto, o direito a prova não é absoluto, 

visto que, fica limitado quando sua produção é realizada ilicitamente. 

 A Constituição Federal de 1988 veda expressamente as provas ilícitas no 

processo e o Código de Processo Civil prevê que os meios de provas sejam lícitos 

ou moralmente legítimos. Ao constatar que os direitos não são absolutos, como a 

prova ilícita, entende-se que é admitido o Princípio da Proporcionalidade, 

possibilitando ao juiz analisar as provas, e por meios da ponderação, admiti-las no 

processo. Todos os bens analisados ao aplicar o Princípio da Proporcionalidade, são 

dignos de valores. O que se analisa no caso concreto, é o bem maior, desde que 

seja necessário ao processo. 

 Quanto ao ônus da prova, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo 

Cível, consagrou como regra, a distribuição estática, fazendo recair sobre o autor o 

ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e sobre o réu, o de 

comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. 

Somente poderá ser diferente a essa regra, em casos que a própria norma autoriza 

a inversão do ônus, porém, ainda assim é possível que seja distribuído de forma 

diversa do que determina o referido dispositivo.  

 O artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece os 

requisitos indispensáveis, para a inversão do ônus da prova, quais sejam: critério do 

juiz; verossimilhança das alegações; e hipossuficiência e vulnerabilidade.  

 Tendo como objetivo geral abordar sobre as provas no processo judicial e 

como objetivo específico analisar as principais questões sobre o ônus da prova no 

Código de Defesa do consumidor, o estudo tem como base a própria legislação, 

doutrinas e jurisprudências. 

 A metodologia desenvolvida trata-se da pesquisa bibliográfica, que conforme 

Leite (1997, p. 59) explica, “é o método por excelência de que dispõe o pesquisador, 
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sem com isso esgotar as outras manifestações metodológicas”. Ademais, trata-se 

também de uma pesquisa documental, visto que, para fundamentar um trabalho 

jurídico, é preciso buscar leis e decisões jurisprudenciais que regem o tema. 

    O estudo será apresentado em 3 (três) capítulos. 

 O primeiro capítulo apresentará um breve histórico da evolução da prova. Sua 

explicitação serve como base para verificar a proibição da época quanto às provas 

ilícitas. Analisa-se ainda, os aspectos relacionados a prova e faz uma breve 

abordagem sobre os meios de provas previstos. 

 No segundo capitulo, será analisado o Ônus da prova, discorrendo sobre seus 

aspectos, distribuição e principalmente de quem cabe esse dever. 

 E o terceiro e último capitulo será tratado da inversão do ônus da prova 

aplicado no Código de Defesa do Consumidor. 
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CAPÍTULO 1 – DAS PROVAS 

 

1.1 Antecedentes Históricos 

 

 As provas já eram instrumentos de análise para dirimir conflitos de povos 

antigos à nossa civilização. Neste período, os meios de provas utilizados tinham 

estreita ligação com a religião, inclusive eram usados castigo corporal para chegar à 

veracidade dos fatos alegados pelas partes.  

 Moacyr Amaral Santos (2002, p. 2 apud RAMIRES, 2002, p. 31) explica que a 

religião sobre a sociedade desde muito tempo já era percebida, influenciando vários 

aspectos da coletividade, portanto, “nada mais natural e explicável tivesse a religião 

atuação imperativa nas decisões dos litígios entre os particulares ou entre eles e a 

sociedade”. 

 Relatando como os julgadores da época, conhecidos também como “juízes de 

Deus”, consideravam verdades aquilo que era levado para sua apreciação, Santos 

(2002) comenta que esses juízes embasavam suas decisões na vontade de Deus, 

entendendo que o castigo aplicado ao corpo era meio eficaz de prova, conhecidas 

“ordálias” ou “julgamento de Deus”. As ordálias não tinham como propósito formar a 

convicção do juiz, como hoje é aplicado, mas sim que Deus fizesse a verdade 

aparecer. O julgador não decidia o conflito entre os povos, ele apenas declarava o 

direito ao vencedor que se submetesse à prova, não respeitando que o indivíduo 

tivesse um processo justo, onde pudesse garantir a sua defesa no processo. Não 

havia um processo naquela época, não existia o devido processo legal.  

    Segundo Santos (2002 apud OPILHAR, 2006, p. 56), os meios de provas 

consistiam em sujeitar à própria pessoa, a qual estava sendo inquirida, sobre o 

delito, ficando a mesma como prova da veracidade. Não havia quaisquer limites 

durante sua aplicação, inclusive, podia até causar a morte da pessoa que era 

submetida à aplicação da prova, e neste caso, ocorrendo à morte ou se ficassem 

feridos, entendiam que era pela mentira a respeito dos fatos. 

 A religião tinha muita influência na aplicação dessas provas. Acreditavam, que 

se durante a aplicação do teste, caso a pessoa fosse culpada ou não falasse a 

verdade, Deus não a deixaria sair sem lesões ou até mesmo sem vida. Ademais, 

como menciona Santos (apud 2002 OPILHAR, 2006, p. 56): “[...] se fundavam na 

crença de que Deus não deixaria de sustentar o direito do inocente; este no 
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pressuposto de que ninguém se atreveria a tomar Deus como testemunha de 

falsidade”. 

 Os meios de provas aplicados e considerados como julgamento de Deus ou 

das ordálias, eram muitos, como por exemplo: a prova das bebidas amargas, em 

que se aplicava a prova a mulher suspeita de adultério, e era considerada culpada, 

quando ao ingerir bebida amarga, seu rosto se contraísse e os olhos ficassem 

vermelho feito sangue; a prova do fogo era o meio de prova em que o indivíduo teria 

que tocar, com a língua, em ferro quente ou carregar uma barra de ferro em brasa 

ou até mesmo caminhar com os pés descalço sobre ferros incandescentes e caso o 

indivíduo suportasse o teste ele era considerado inocente; a prova das serpentes 

que se o acusado não fosse mordido pelas serpentes colocadas sobre ele, este 

seria considerado inocente (SANTOS, 2006). 

 Não existia o contraditório ou atividades probatórias produzidas pelo 

indivíduo, visto que entendiam que as provas surgiam por vontade de Deus. As 

garantias de liberdade, saúde, paz, entre outros valores fundamentais, não eram 

respeitados. Não havia compreensão que o meio de prova aplicado, não poderia 

trazer outro resultado a não ser aquele, como o exemplo, da mulher suspeita de 

adultério, que ingeria a bebida amarga e seus olhos ficavam vermelhos, acreditavam 

que não era o meio de prova empregado que resultava os olhos vermelhos, mas sim 

a força divina que revelou a mentira, portanto, era considerada culpada.  

 

1.2 Conceito de Prova 

 

 O termo prova tem origem do latim probatio. Vicente Grego Filho (2003, p. 82) 

tem como conceito de prova “o meio destinado a convencer o juiz a respeito da 

verdade de uma situação de fato”. 

 Frente aos fatos controvertidos, surge a necessidade de quem alega produzir 

a prova e o Estado prestar assistência jurisdicional para resolver o litígio. O juiz deve 

assegurar as partes, o direito de produzir provas e demonstrar a veracidade de suas 

alegações.  

 Marcus Vinicius Rios Gonçalves (2010, p. 388) explica que “é por meio das 

atividades probatórias que o juiz terá elementos para decidir sobre a veracidade e a 

credibilidade das alegações”.  
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 É o autor que deverá propor a ação e alegar os fatos no processo, que são 

comprovados por meios de prova. O réu por sua vez, terá o direito de se defender 

daquilo que está sendo alegado, apresentando sua contestação juntamente com a 

contraprova, negando os fatos apresentados pelo autor. 

 Luciano Henrique Diniz Ramires (2002, p.33) ensina que: “(...) os fatos 

alegados pelas partes, sejam os que amparam a pretensão do autor ou os alegados 

pelo réu para rechaçar essa pretensão, precisam ser demonstrados (...)”. 

 Toda prova produzida e apresentada no processo serve como instrumento 

que visa dar conhecimento dos fatos ao julgador daquela causa, de forma que 

servem como meios de reconstrução dos fatos que ensejaram a lide.  

 Luís Guilherme Marinoni e Sérgio Luís Arenhart (2008, p. 263) explicam que a 

“prova vem ligada à ideia de reconstrução (pesquisa) de um fato que é demonstrado 

ao magistrado, capacitando-o a ter “certeza” sobre os eventos ocorridos e 

permitindo-lhe exercer sua função”. 

 De acordo com Ramires (2002, p. 34), as partes além de apresentar suas 

alegações, também irão produzir provas, com a finalidade de demonstrar 

verdadeiros os fatos alegados, “visando gerar a certeza a respeito da sua existência, 

e, justamente, com o escopo de convencer o julgador acerca de sua veracidade”. 

 As partes produzem as provas com a finalidade de obter o convencimento do 

juiz, que por sua vez irá apreciar as provas apresentadas por ambas as partes, 

desde que, os fatos sejam relevantes para o processo. 

 Para Santos (2002 apud RAMIRES, 2002, p. 33) a prova é a “soma dos fatos 

produtores da convicção, apurados no processo”. Portanto,  não há como estabelecer 

um único conceito de prova.  

 Á respeito, Eduardo Cambi (2001, p. 47) afirma que existe uma pluralidade no 

termo prova: 

(...) já que pode ser referido a mais de um sentido, aludindo-se ao 
fato representado, a atividade probatória, ao meio ou fonte de prova, 
ao procedimento pelo qual os sujeitos processuais obtêm o meio de 
prova, ou, ainda ao resultado do procedimento, isto é, à 
representação que dele deriva (mais especificamente, à convicção 
do juiz). 

 

 Destacando sobre a noção tripartida, Cambi (2001, p. 48) explica que é como 

uma atividade meio e resultado, diante da pluralidade que o termo prova possuir. 
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 A prova pode também ser analisada no aspecto objetivo e no aspecto 

subjetivo. De acordo com Humberto Theodoro Junior (2011, p. 425), a prova no 

sentido objetivo é o instrumento ou meio que demonstre a existência de um fato, e o 

subjetivo, é a convicção formada no espírito do juiz em relação ao fato demonstrado 

pela parte.  

 Sendo assim, a prova é a reunião dos dois sentidos, o objetivo que é o meio 

de prova em que o julgador da causa vai formar sua convicção, no qual deverá 

conter os fatos para demonstrar a veracidade do que foi alegado, que por 

consequência, impulsiona o surgimento do aspecto subjetivo que é a convicção 

formada pelo juiz através do meio de prova que foi apresentado a ele.  

 As partes devem demonstrar se os fatos alegados ocorreram ou não por meio 

de provas, e o juiz, após analisar essas provas, proferir sua decisão. A parte poderá 

obter uma sentença favorável, que acredita que faz jus ou não, caso as provas 

apresentadas não sejam suficientes para o convencimento do juiz. 

 Contudo, as provas têm também outra finalidade que se estabelece antes do 

convencimento do juiz, como argumentam Fredie Didier Júnior, Paula Sarmo Oliveira 

e Rafael Alexandria Braga (2015, p. 50): “i) de que efetivamente são titulares das 

situações jurídicas que, em princípio, pensam ter e ii) da demonstrabilidade em juízo 

das alegações de fato subjacentes a tais situações jurídicas.”  

 A prova judiciária tem um objeto, uma finalidade e um destinatário. Segundo 

Santos (2007, p. 327-328), o objeto da prova judiciária são os fatos da causa, ou 

seja, aquele fato que deu início a ação. Já a sua finalidade é formar a convicção do 

julgador, quanto aos fatos que foram alegados e por último, o destinatário da prova é 

o juiz, já que os fatos alegados são dirigidos diretamente ao juiz, que irá analisar as 

provas, para formar sua convicção e decidir a lide. 

 Diante dos conceitos doutrinários, conclui-se que as provas têm a finalidade 

de demonstrar que suas assertivas são verdadeiras, da mesma forma quando há a 

apresentação de um documento que comprova a dívida não paga, um contrato 

descumprido, entre outros. A finalidade da prova é que o juiz se convença das 

alegações, para que seja concedido aquilo que a parte acredita fazer jus.  
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1.3 Ônus da prova e a obrigatoriedade do juiz ao julgamento 

 

 Diante de fatos controvertidos no processo, a prova é o instrumento utilizado 

pelas partes para provar aquilo que está se afirmando em juízo, sendo que a 

finalidade é obter o convencimento do juiz, cabendo às partes utilizarem de todos os 

meios de provas. Porém, pode acontecer que uma das partes não produza provas, 

visto que, não são obrigadas a produzi-las, conforme discorre Gonçalves (2010, p. 

393): “(...) se elas o fizeram, obterão a vantagem de demonstrar suas alegações, e, 

se se omitirem, sofrerão as consequências da ausência disso”. 

 A lei não obriga a produção das provas, já que ela é produzida para provar as 

minhas argumentações e quando não é feita, não haverá nenhuma sanção para a 

pessoa, porém, o juiz não poderá ser convencido diante da ausência de provas, 

sendo que as consequências não serão favoráveis, pois cabe ao magistrado julgar a 

sentença, quer tenha alegações provadas ou não.  

 Para Santos (2007, p. 244), o ônus da prova significa: 

(...) fardo, peso. Ônus probandi traduz-se apropriadamente por dever 
de provar, no sentido de necessidade de provar. Trata-se apenas de 
dever no sentido de interesse, necessidade de fornecer a prova 
destinada à formação da convicção do juiz quanto aos fatos alegados 
pelas partes. 

 

 No mesmo sentido, Didier, Oliveira e Braga (2015, p. 106-107) entendem que 

o ônus da prova “não é um dever e, por isso mesmo, não se pode exigir o seu 

cumprimento”. 

Portanto, deve-se ficar claro que caso não ocorra a produção da prova pela 

parte ou por ambas as partes, o juiz não aplicará nenhuma sanção, visto que as 

partes não têm o dever de produzir e sim o ônus de produzi-las e não estarão 

praticando nada de ilícito ou ilegal.  

A diferença entre ônus e obrigação está relacionada a penalidade, sendo que 

na obrigação caso aquele que tinha o dever de cumprir a obrigação a descumpre, 

haverá uma penalidade, já no ônus não há nenhuma penalidade e sim uma sanção, 

que é não haver uma sentença favorável.  

 Pode ocorrer também, que as partes tenham produzido as provas, porém, não 

foram suficientes para que o juiz reconheça que as alegações são verdadeiras. 

Como exemplo, cita-se o caso do autor que apresenta um documento que 

comprova que o réu descumpriu a obrigação imposta entre eles. O juiz poderá 
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questionar a autenticidade do documento, ou quando a testemunha não conseguir 

reconstruir claramente como os fatos ocorrerão, o juiz não poderá alegar que não 

foi possível formar seu convencimento sobre os fatos. Entretanto, não deixará de 

julgar a causa, proferindo uma sentença para que o conflito entre as partes seja 

resolvido.  

Santos (2007, p. 370) argumentando sobre a necessidade do juiz decidir, 

discorre que: 

Tenham ou não as partes provado as suas firmações, terá o juiz 
necessariamente que decidir, compondo a lide. Assim não lhe é 
lícito, eximir-se de decidir sob o pretexto de lacuna ou obscuridade 
da lei (Cód. Proc. Civil, art. 126), também não lhe permite deixar de 
decidir sob o fundamento de que não se acha instruído quanto aos 
fatos. 
 

 O juiz não pode alegar que ainda tem dúvidas se o fato ocorreu, ou, que ainda 

há alguma incerteza impedindo de decidir. É vedado ao juiz alegar “non liquet” (não 

está claro), diferentemente do Direito Romano, onde era permitido o juiz recusar a 

proferir a sentença, caso pairassem dúvidas em relação à realidade dos fatos 

(AZEVEDO, 2007).  

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) na decisão do Recurso 

Especial REsp 840.690/DF, pronunciou a respeito da vedação da expressão “non 

liquet”:  

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO DA 
CARGA DA PROVA. PARTE AUTORA QUE INSTRUI MAL A 
INICIAL. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. 
SILÊNCIO. SENTENÇA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...] 2. Nas razões recursais, 
sustenta a parte recorrente ter havido violação ao art. 333, inc. I, do 
Código de Processo Civil (CPC), ao argumento de que incumbia à 
parte autora fazer prova do que alegou na inicial, razão pela qual, 
reconhecida a inexistência de prova dos fatos constitutivos de seu 
direito, correto seria o julgamento de improcedência do pedido, e não 
a anulação da sentença a fim de que fossem produzidas novas 
provas, as quais, em momento algum, foram solicitadas na primeira 
instância pela própria parte autora. 3. O chamado "ônus da prova" é 
instituto de direito processual que busca, acima de tudo, viabilizar a 
consecução da vedação ao non liquet, uma vez que, por meio do art. 
333, inc. I, do CPC, garante-se ao juiz o modo de julgar quando 
qualquer dos litigantes não se desincumbir da carga probatória 
definida legalmente, apesar de permanecer dúvidas razoáveis sobre 
a dinâmica dos fatos. [...] 9. Por tudo isso, se o autor não demonstra 
(ou não se interessa em demonstrar), de plano ou durante o 
processo, os fatos constitutivos de seu direito, mesmo tendo-lhe sido 
oportunizados momentos para tanto, compete ao magistrado 
encerrar o processo com resolução de mérito, pela improcedência do 
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pedido, mesmo que, por sua íntima convicção, também o réu não 
tenha conseguido demonstrar de forma cabal os fatos impeditivos, 
modificativos ou extintivos do alegado direito do autor. [...] 16. 
Recurso especial provido a fim de julgar o processo extinto com 
resolução de mérito pela improcedência do pedido. [...] (REsp 
840.690/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 19/08/2010, DJE 28/09/2010) 
(BRASIL, 2010). 

 

 Nota-se, que o STF negou a aplicação do termo “non liquet”, devendo o juiz 

julgar o processo mesmo tendo dúvidas sobre os fatos, compete a ele resolver o 

litígio encerrando o processo. Assim, o juiz necessariamente deve julgar a lide, 

mesmo que as provas não tenham sido suficientes para formar seu convencimento 

ou que e as partes não tenham produzido as provas. No julgado citado, como 

explica Gonçalves (2010. p. 394), o juiz deveria decidir após tomar conhecimento 

“qual das partes incumbia fazer a prova. Se era o autor, e ele não fez, a demanda 

será julgada improcedente; se era o réu, será procedente.” 

 Conclui-se assim, que não se admite ao juiz, deixar de aplicar a sentença, 

sendo certo, que ele deve exercer suas funções no qual foi incumbido. Ademais, as 

partes buscam o judiciário para que o litígio seja resolvido entre eles, não podendo o 

magistrado deixar de decidir. 

 Vale destacar, que este Instituto tem extrema importância, pois, se o juiz se 

recusa a sentenciar e decidir a lide, as partes teriam que resolver seus próprios 

conflitos.  

 

1.4 Objeto da prova 

 

 No processo, tudo aquilo que é discutido não precisa ser provado pelas partes 

necessariamente, sendo a produção da prova somente necessária quando exigir 

que se comprove se determinado fato ocorreu ou não. Somente os fatos relevantes 

para a solução do conflito é que devem ser provados. 

O artigo 374, do Código de Processo Civil (CPC), prevê a existência de fatos 

que não dependem de prova, são eles: os fatos notórios, os afirmados por uma parte 

e confessados pela parte contrária, os admitidos no processo como incontroversos, 

e aqueles cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade. 

Os fatos notórios são aquele de conhecimento de um determinado grupo. Não 

precisam que sejam de conhecimento de todas as pessoas, basta que tenha 



18 
 

ocorrido no tempo que tramitava o processo. Não precisa também que tenha uma 

relação direta com o ocorrido, como por exemplo, a guerra na Síria, que é de 

conhecimento de todos que ela destrói e mata muitas pessoas. Não é preciso estar 

lá para saber deste fato. 

Já os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, 

independem de prova porque não há incontroversa, sendo característica para a 

produção da prova que ele seja controvertido. 

Os fatos cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade, 

segundo Didier Júnior, Oliveira e Braga (2015, p. 56), “são regras jurídicas que 

impõe que se leve em consideração a ocorrência de determinado fato”.  

Portanto, o juiz irá apreciar e julgar a lide conforme as alegações referentes 

aos fatos que são relevantes para o processo, já que deve haver celeridade no 

processo. Para tanto, o magistrado poderá dispensar aqueles fatos e provas que 

não vão influenciar ou contribuir para a decisão da lide, até porque, além de não ser 

relevante para a lide, haverá um desperdício de tempo prolongando ainda mais os 

trâmites judiciais.  

 

1.5 Do sistema de valoração da prova pelo juiz 

 

 Os valores das provas não são determinados por leis. Qualquer tipo de prova, 

seja prova documental, prova pericial, prova testemunhal, é o juiz que irá atribuir o 

valor diante das circunstâncias presentes no caso concreto. Entretanto, o juiz não 

poderá deixar de apresentar às razões que o levou a dar aquele valor à determinada 

prova. Seu convencimento deverá ser motivado, conforme determina o artigo 371, 

do CPC, in verbis: 

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, 
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na 
decisão as razões da formação de seu convencimento. 

 

 Nota-se que no CPC o vocábulo “livremente”, não é expresso, portanto, como 

leciona Didier Júnior, Oliveira e Braga (2015, p. 101), “não é dogmaticamente 

aceitável, do mesmo modo, valer-se desse jargão para fundamentar as decisões 

judiciais”.  



19 
 

Ressalta-se que essa mudança foi uma das mais importantes do novo 

Diploma Processual Civil, tendo em vista: “(...) o adjetivo “livre” era mal 

compreendido, como se o juiz pudesse valorar a prova como se bem entendesse” 

(DIDIER JÚNIOR; OLIVEIRA; BRAGA, 2015, p.101).  

Para Fernando da Fonseca Gajardoni (2015), não houve uma grande 

mudança no novo Código de Processual Civil a respeito do convencimento 

motivado, comentando que: “o juiz apreciará a prova atribuindo-lhe o valor que 

entender adequado (isso não é livremente?)”. 

Conclui-se, que o juiz pode valorar as provas, porém, deve motivar a sua 

decisão, visto que o magistrado não pode mais apreciar as provas livremente como 

ocorria antes do novo Código de Processual Civil, não tolerando mais o livre 

convencimento motivado, devendo fundamentar quais foram as razões que levaram 

ao convencimento de determinado fato. 

 

1.6 Meios de provas  

  

Mesmo que de forma sucinta, necessário se faz analisar os meios de provas 

que estão expressos no Código de Processo Civil, lembrando, portanto, que não são 

os únicos meios de provas admitidos, conforme dispõe o artigo 369, do CPC, 

respectivamente: 

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, 
bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados 
neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o 
pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 

 

 Percebe-se que não houve uma grande mudança no novo Código de 

Processual Civil, apenas acréscimos ao artigo. A palavra “direito” não estava no 

Diploma Processual de 1973, e passou a existir no novo Código de Processual Civil, 

deixando claro que as partes não podem ser impedidas de produzir os meios de 

provas legais e os moralmente legítimos, mesmo aqueles que não são especificados 

no Código. Ademais, enfatizou que as provas têm a finalidade de convencer o juiz, 

que tal instrumento serve para asseverar os fatos, como já explanado no tópico que 

abordou sobre o conceito da prova. 

Os meios de provas são: depoimento pessoal, a confissão, a prova 

testemunhal, documental, prova pericial e inspeção judicial. Porém, não são os 
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únicos meios de provas, como visto acima, já que o artigo prevê que são admitidos 

todos os meios de provas desde que legais e moralmente legítimos, ainda que não 

especificados neste código.  

Documento:  

Através do documento é possível demonstrar que ocorreu o fato ou que um 

ato alegado pelas partes ocorreu, podendo em documento representar este fato ou 

ato de forma duradoura e permanente. 

Gonçalves (2010, p. 406) conceitua o documento como: “(...) qualquer 

representação material que sirva para provar um determinado fato ou ato”.  

Para Santos (2007, p. 385): “O documento visa a fazer conhecer o fato 

representado de modo duradouro, por forma que o mesmo esteja representado no 

futuro. É, pois, a coisa representativa de um fato, de modo permanente”. 

Com o documento, as informações não se perdem no tempo, sendo 

comprovadas que determinado fato ocorreu. Também no documento é possível 

demonstrar, por exemplo, uma declaração de vontade, anuência da parte, assinatura 

em um contrato, comprovando a manifesta vontade as partes. 

Neste sentido, Didier Júnior, Braga e Oliveira (2015, p. 190) entendem que “o 

documento é coisa representativa, o seu conteúdo é composto exatamente pela 

representação de um fato ou de uma manifestação do pensamento”.  

Vale destacar, que não se trata apenas de um documento referindo-se ao 

papel. Muitas pessoas acabam entendendo que documento está relacionado 

somente a um papel, esquecendo que uma fotografia também é um documento que 

pode vir a ser utilizado como prova no processo.  

A respeito, Didier Júnior, Oliveira e Braga (2015, p. 385) explicam que existem 

“documentos escritos e documentos que utilizam outra forma de suporte material, 

como fotografias, os filmes e as gravações. O essencial é que eles se prestem à 

prova de um determinado fato ou ato”. 

Assim, o documento é o meio de prova capaz de extrair informações, ideias, 

que comprovam que um determinado fato ocorreu, ou, que um ato foi praticado pela 

outra parte. O documento permite que tais informações não se percam no tempo, 

estando ali de forma que se resiste no tempo. Portanto, documento não é só o 

papel, pode ser fotografia, imagens, gravações, etc. 
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Depoimento pessoal e o interrogatório 

 Depoimento pessoal é o meio de prova em que as partes pedem ao juiz, que 

seja colhido as declarações da parte contrária, para que seja obtidas informações 

dos fatos, que são relevantes para o processo. As partes declaram em audiência de 

instrução, debate e julgamento, o que sabem a respeitos dos fatos. Argumentam 

todos os fatos que conhecem da parte contrária, como aqueles alegados por ela.  

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (apud DIDIER JÚNIOR; OLIVEIRA; 

BRAGA, 2015, p.191), conceitua o depoimento pessoal como um o conjunto de 

“comunicações (julgamento de fato) da parte, autor ou réu, para dizer o que sabe a 

respeito do pedido, ou da defesa, ou das provas produzidas ou a serem produzidas, 

como esclarecimentos de que serva o juiz para seu convencimento”. 

 Ao conceituar o depoimento pessoal, percebe-se o intuito de demonstrar que 

a finalidade do depoimento pessoal é obter a confissão da parte contrária. Para 

Santos (2007, p. 439), o depoimento pessoal é um “instituto destinado a provocar a 

confissão da parte, ou mesmo a proporcionar-lhe ocasião para fazê-la”. 

A confissão, no entender de Gonçalves (2010, p. 446): “(...) é uma declaração 

da parte que reconhece como verdadeiros fatos que são contrários ao seu próprio 

interesse e favoráveis aos do adversário”. 

A parte ela reconhece o fato que foi alegado pela outra parte, de forma 

voluntária, sendo que, esse ato praticado pela parte que confessa os fatos, ocasiona 

prejuízos a ela.  

São as partes que requerem o depoimento da parte contrária, pois, a parte 

não pode requerer o seu próprio depoimento. Entretanto, o depoimento da parte 

contrária pode servir como prova a seu favor, como já discutido anteriormente, 

momento que ocorre a confissão. 

Didier Júnior, Oliveira e Braga (2015, p. 150) argumentam que: “[...] o sistema 

seguiu o modelo italiano: há duas espécies de depoimento da parte, o depoimento 

por provocação e o interrogatório”. 

Ressalta-se que o depoimento por provocação, não pode ser confundido com 

o interrogatório. No interrogatório o juiz não visa obter a confissão da parte contrária, 

mas sim esclarecer os fatos. Já no depoimento pessoal, à finalidade das partes é 

obter a confissão. Ademais, como ensinam Didier Júnior, Oliveira e Braga (2015, p. 

151), o comparecimento no interrogatório não ocorre à confissão ficta, “não sendo 
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possível neste caso, entretanto, cominar a pena de confissão ficta para o caso de 

não comparecimento ou recusa”.  

Enfatizando, Didier Júnior, Oliveira e Braga (2015, p. 257) afirmam: “A 

diferença é que no interrogatório, a confissão não pode ser prevista como sanção ao 

não comparecimento ou á recusa de depor”. 

Conclui-se, que no depoimento pessoal, caso a parte não compareça ou se 

recuse a depor, será aplicada a pena de confissão, diferente do interrogatório em 

que o juiz não pode aplicar como sanção a confissão. A prova é extremamente 

importante, visto eu permite a parte requerer ao juiz, que determine a oitiva em 

declarações, a parte contrária.  

Prova pericial 

A prova pericial ocorre quando existem fatos relevantes para o processo que 

irão depender de conhecimentos técnicos, como por exemplo, de engenharia de 

contabilidade, de medicina, ou seja, de profissionais especializados para a 

comprovação dos fatos. O perito irá fornecer informações, pois é ele que detém 

conhecimentos técnicos sobre o assunto.  

Didier Júnior, Oliveira e Braga (2015, p. 257) conceituam a prova pericial 

como: 

(...) aquela pela qual a elucidação do fato se dá com auxílio de um 
perito, especialista em determinado campo do saber, que deve 
registrar sua opinião técnica e científica no chamado laudo pericial 
que poderá ser objeto de discussão pelas partes e por seus 
assistentes técnicos. 

 

O artigo 420, do CPC, apresenta 3 (três) espécies de perícia: o exame, a 

vistoria e a avaliação. No exame são extraídas informações que são necessárias ao 

processo. São submetidos tanto coisas, como pessoas, como por exemplo, quando 

é necessário verificar se se algum objeto ou um bem apresenta defeito. Quanto ao 

exame de pessoas, e o caso, por exemplo, de uma pessoa examinada para 

constatar se possui boas condições de saúde, seja física ou mental, ou quando é 

submetida a um exame de investigação de paternidade. A vistoria é análise feita 

para constatar se um bem imóvel apresenta algum defeito ou não. A avaliação é 

para se atribuir o valor que determinado bem tem no mercado. 

O perito deve ser pessoa física. Neste sentido, Didier Júnior, Oliveira e Braga 

(2015, p. 539) argumentando sobre o fato da lei não expressar a respeito, discorrem: 
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Embora a lei não mencione expressamente, o perito deve ser pessoa 
física. É o que resulta implícito da leitura do CPC, art. 145 e 
parágrafos, que fazem alusão a profissional de nível universitário que 
detenham conhecimentos técnicos. Não se admite, pois, a nomeação 
de pessoas jurídicas para o exercício desse mister. 

 

 Prova testemunhal  

 A prova testemunhal está relacionada ao que a testemunha, diante dos 

sentidos como visão olfato, audição, paladar, sabem a respeito do que esta sendo 

alegado no processo. 

 Segundo Didier Júnior, Oliveira e Braga (2015, p. 539): “Testemunha é uma 

pessoa, distinta de um dos sujeitos processuais, que é chamada a juízo para dizer o 

que sabe sobre o fato probando”. 

 A pessoa que não faz parte do processo servirá como testemunha para o 

processo e em declarações irá contar o que sabe a respeito dos fatos em juízo. 

A testemunha tem obrigação de depor a respeito dos fatos para colaborar 

com o Estado, visto que este deve exercer a sua função jurisdicional. Ademais, a 

testemunha que depõe também tem a obrigação de falar a verdade sobre o que 

sabe sobre os fatos. 

Segundos Santos (2007, p. 458), essa obrigação de testemunhar esta 

relacionada “a de dizer toda a verdade e tão-somente a verdade, não falseando-a, 

não negando-a, não ocultando-a, não calando-a”. 

A pessoa responderá por falso testemunho caso não fale a verdade a respeito 

dos fatos. 

Colaborando com o assunto, Grego Filho (2003, p. 218) apresenta os 

elementos que caracterizam a testemunha no processo: 

(...) a) é pessoa natural; b) é uma pessoa estranha ao feito; c) é uma 
pessoa que deve saber do feito litigioso; d) a pessoa deve ser 
convocada regularmente a depor em juízo; e) a pessoa deve ser 
capaz de depor e não pode estar impedida ou ser suspeita. 

 

São estas características que permitem que o indivíduo venha a servir como 

testemunha no processo. Os requisitos devem estar presentes, como por exemplo, 

não há como a pessoa ser testemunha de um fato, sem saber o que aconteceu, até 

porque, ela é convocada, porém, pode comparecer espontaneamente, 

independentemente de intimação.  
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As testemunhas vão dar conhecimento ao juiz a respeito dos fatos, 

colaborando com o Estado, para que ele decida a lide de forma justa. A prova 

testemunhal tem extrema importância para o direito probatório 

 

1.2 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  

 

 O Direito do Consumidor no Brasil é relativamente recente na legislação do 

país, seus primeiros vestígios surgiram no final da década de 30.  

 Contudo, em vários países, o direito consumerista é mais antigo. De forma 

esparsa é possível observar em legislações e jurisprudências pelo mundo, 

principalmente na Europa e Estados Unidos.  

 Sendo de grande valia para a compreensão do estudo, o presente capitulo irá 

abordar sobre o Código de Defesa do Consumidor, apresentando um breve histórico 

da evolução do direito do consumidor pelo mundo, o surgimento das primeiras 

normas no Brasil, e os principais aspectos. 

  

1.2.1 Evolução Histórica da Proteção Consumerista 

 

 O Código de Hamurabi, datado de 2.300 a.c, visando garantir os interesses 

do consumidor e evitar que eles fossem afetados por lucros abusivos dos 

fornecedores, regulamentava o comércio, estabelecendo norma de controle e a 

supervisão pelo palácio. 

 Buscando proteção aos consumidores, o Rei Hamurabi, redigiu o Código de 

Hamurabi com regras rígidas, de forma a evitar praticas comercial que viesse a 

prejudicar o consumidor.  

 À respeito, os artigos 229 e 233, do Código de Hamurabi estabelecia: 

Art. 229 – Se um pedreiro edificou uma casa para um homem mas 
não a fortificou e a casa caiu e matou seu dono, esse pedreiro será 
morto”. 
Art. 233 – Se um pedreiro construiu uma casa para um homem e não 
executou o trabalho adequadamente e o muro ruiu, esse pedreiro 
fortificará o muro às suas custas. 

 

 Corroborando, Santos (1987, p. 78-79) discorre que: “(...) consoante a lei 235 

do Código de Hamurabi, o construtor de barcos estava obrigado a refazê-lo em caso 

de defeito estrutural, dentro do prazo de até um ano (...)”.  Destaca-se também a lei 
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48 do Código de Hamurabi, que estabelecia regras contra o enriquecimento em 

detrimento de outrem, como tratava da modificabilidade unilateral dos desajustes, 

preocupando-se com o desequilíbrio nas prestações, devido as forças da natureza. 

 Outro diploma que cuidou da relação do consumidor e fornecedor foi o Código 

de Massú, da Mesopotâmia, no Egito Antigo e na Índia, no século XVIII a.c, que 

protegia os interesses dos consumidores. A lei 967 e 968 do código determinavam 

que nos casos de adulteração de gêneros, na entrega de coisa diversa do que havia 

sido acordado e ainda fossem vendidos com preços diferentes produtos iguais, 

aplicavam pena de multa e punição e ainda determinava o ressarcimento de danos 

(SANTOS, 1997). 

 Já no Direito Romano Clássico, a relação do consumidor e fornecedor é 

percebida nas regras quanto aos vícios da coisa, que estabelecida quando não 

fossem ignorados, a responsabilidade do vendedor. 

 Ainda sobre o vicio da coisa, no Período Justiniano, fica determinado que 

mesmo quando o vendedor não tivesse conhecimento do vicio, ainda assim, a 

responsabilidade recaia nele. 

 No caso do reembolso pelos vícios ocultos, as ações redibitórias e quanti 

minoris eram aplicadas, devendo ser considerado a Boa-Fé do consumidor. Caso 

fosse comprovado o conhecimento do vicio pelo vendedor, seria cobrado o dobro do 

valor pago pela coisa como ressarcimento ao consumidor. 

 Oscar Ivan Prux (1998, p. 79) também destaca algumas leis, que surgiram no 

período romano. Foram criadas pelo Estado como forma de intervir no mercado que 

passava dificuldades de abastecimento e que indiretamente envolvia a proteção ao 

consumidor.  

(...) a Lei Sempcônia de 123 a.c., encarregando o Estado da 
distribuição de cereais abaixo do preço de mercado; a Lei Clódia do 
ano 58 a.c., reservando o benefício de tal distribuição aos indigentes 
e; a Lei Aureliana, do ano 270 da nossa era, determinando fosse feita 
a distribuição do pão diretamente pelo Estado.  

 

 Ainda há registros mais antigos que revelam a preocupação que já existia 

com a relação de consumo.  

 Waldírio Bulgarelli (1998, p. 79) menciona que: “(...) Aristóteles já se referia a 

manobras de especuladores na Grécia Antiga, e em Roma atestam-no a Lex Julia, o 

Édito de Diocleciano e a Constituição de Zenon”.  
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 No Século I a.c., os relatos de Cícero demonstram a preocupação que existia 

em assegurar garantias nos casos de vícios ocultos na compra-venda, 

principalmente quando o vendedor fazia propaganda de  uma mercadoria com 

algumas qualidades que não eram próprias dela (CAFFARATE, 2000). 

 À respeito, Sidou (apud PRUX, 1998, p. 78) discorre: 

 

Pirenne, no comentário de sua obra cobrindo o século XIII, é 
bastante elucidativo no subtítulo - Proteção ao consumidor - ao 
escrever que a disciplina imposta ao artesão tinha naturalmente por 
objeto assegurar a qualidade dos produtos fabricados. Neste sentido 
– acrescenta textualmente o mestre gaulês - também favorecia o 
consumidor.   

 

 Na França em 1481, Luiz XI punia severamente quem com o proposito de 

aumentar o peso, vendesse manteiga com pedra no interior ou colocasse água no 

leite para aumentar seu volume (CAFFARATE, 2000). 

 Comentando sobre o posicionamento do Direito Português quanto as relações 

de consumo, Carlos Ferreira Almeida (1982. p. 40 apud CAFFARATE, 2000) explica:  

(...) os códigos penais de 1852 e o vigente de 1886 (...), reprimindo 
certas práticas comerciais desonestas, protegiam indiretamente 
interesses dos comerciantes: sob o título genérico de crimes contra a 
saúde pública, punem-se certos atos de venda de substâncias 
venenosas e abortivas (art. 248º) e fabrico e venda de gêneros 
alimentícios nocivos à saúde pública (art. 251º); consideram-se 
criminosas certas fraudes nas vendas (engano sobre a natureza e 
sobre a quantidade das coisas (art. 456); tipificava-se ainda como 
crime a prática do monopólio, consistente na recusa de venda de 
gêneros para uso público (art. 275º) e alteração dos preços que 
resultariam da natural e livre concorrência, designadamente através 
de coligações com outros indivíduos, disposições revogadas por 
legislação da época corporativista, que regrediu em relação ao 
liberalismo consagrado no código penal. 

 

 De acordo com Vitor Guglinski (2013), gradativamente outros países 

começaram a regulamentar a proteção ao consumidor. A primeira legislação a 

respeito foi apresentada pela Suécia, em 1910. Em 1914, os Estados Unidos da 

América (EUA) visando aplicar a lei antitruste e proteger os interesses do 

consumidor, criou a Federal Trade Commission.   

 Vale ressaltar que alguns episódios ocorridos nos EUA, provocaram a reação 

dos consumidores contra as absurdas exigências que eram impostas pelo produtor 

inglês. Cita-se como exemplo, o fato acontecido em 1773, ainda no período colonial, 



27 
 

onde houve uma grande manifestação contra a cobrança de imposto do chá no porto 

de Boston (Boston Tea Party). 

 Após 3 (três) anos, em 1776, inicia-se nos EUA a Revolução Americana. 

Miriam de Almeida Souza (1996, p. 51) advoga que essa revolução era contrária ao 

sistema mercantilista de comércio britânico colonial vigente da época, explicando 

que: “(...) os consumidores americanos eram obrigados a comprar produtos 

manufaturados na Inglaterra, pelos tipos e preços estabelecidos pela metrópole, que 

exercia o seu monopólio”.   

 Enfatizando o esforço para assegurar as garantias aos consumidores, Souza 

(1996, p. 51) comenta:  

(...) Samuel Adams, uma figura marcante no episódio do chá no porto 
de Boston, que, já em 1785 na República, reforçou as seculares 
“assizes” (Leis do Pão), da antiga metrópole, apontando sua 
assinatura na lei que proibia qualquer adulteração de alimentos no 
estado de Massachusetts.  

 

 Guglinski (2013), destacando a importância dos EUA para a legislação dos 

direitos dos consumidores, salienta-se que no século XIX foi o país que mais 

influenciou os movimentos consumeristas, alias, os primeiros movimentos se 

originaram nos EUA, e através deles surgiram legislações e órgão de proteção ao 

consumidor, artigos e obras como a seguir relacionados: 

 1872 - Lei Sherman: Reprimir as fraudes praticadas no comércio; Proibir o 

monopólio comercial;  

 1891 - New York Consumers League: Órgão de defesa do consumidor;   

 1906 - The Jungle (A selva): Obra de autoria de Upton Sinclair que relata a 

visita a uma fábrica de alimentos à base de carne; 

 1907 – Meat Inspect Act: Lei criada para inspecionar e controlar a 

comercialização de carne; 

 1914 - Criação do Federal Trade Comission (Comissão Federal do Comércio); 

 1927 – Instituída a Pure Food Drug Insecticide Administration (Administração 

de drogas e inseticidas em alimentos); 

 1936 – Consumers Union: Maior órgão de proteção do consumidor do mundo; 

 1962 – O presidente Kennedy em 15 de março envia mensagem ao 

Congresso Americano, estabelecendo o termo consumerismo, e chamou a atenção 

do Congresso, para que o Estado observasse esse grupo, apresentando ainda uma 



28 
 

série de direitos fundamentais dos consumidores, como: Direito à saúde e à 

segurança; Direito à informação; Direito à escolha; Direito a ser ouvido. 

 Na Europa e em outros países, os primeiros movimentos consumeristas foram 

impulsionados após a Segunda Grande Guerra Mundial, com a expansão do 

mercado, o crescimento e o surgimento de vários órgãos de proteção e defesa do 

consumidor. Neste sentido, destacam-se os seguintes marcos: 

 1948 – Criada a Organização Europeia de Cooperação Econômica (OECE), 

com a finalidade de principal de administrar o auxílio financeiro americano trazido 

com o Plano Marshall; 

 1960 – Na Itália extingue-se o OECE e instituiu a Organização de Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico Europeu (OCDE). É criado, o International 

Organization of Consumers Union (IOCU); 

  1971 – Na Suécia, surge o Ombudsman e o Juizado de Consumo. 

Posteriormente o modelo é adotado pela Noruega, Dinamarca e Finlândia. 

 1976 – É elaborada a Carta dos Consumidores pela Comissão dos 

Consumidores, originada a partir da OCDE. Vale destacar que é o primeiro 

documento oficial na Europa a tratar do Direito do Consumidor e que mais tarde 

serviu como base para a elaboração da Resolução 87/C092/01 de 1975 do 

Conselho da Europa onde foi estabelecido o programa inicial da Comunidade 

Econômica Europeia (CEE) visando uma política de proteção e informação do 

consumidor. 

 1977 – Na Inglaterra é criado o Unfair Contract Terms Act, um sistema de 

defesa do consumidor com objetivo de reconhecer a nulidade de cláusulas abusivas, 

principalmente as que claramente buscavam excluir a responsabilidade e riscos do 

fornecedor estando ausentes os requisitos de razoabilidade. 

 Especificamente na França, a legislação sobre o Direito do Consumidor é 

bastante ampla. A começar com a edição da Lei Royer, em 1973, que buscava 

proteger o pequeno comércio e o artesanato, que até então era regulamentado por 

normas de da publicidade ilícita, e pelas associações de consumidores, que davam 

o aval para o exercício da ação civil. Após 5 (cinco) anos, ou seja, em 1978, foram 

criadas duas leis, a Lei Scrivner sob o nº 78-22, que controlava as cláusulas 

abusivas e a Lei nº 78-23, que trouxe no artigo 35, o rol de elementos que 

caracterizavam a abusividade nas relações de consumo. Posteriormente, em 1995, 

alguns artigos do Código do Consumo (Code de la Consommation) foram alterados 
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pela Lei nº 95-96, como por exemplo, o artigo 132-1 que foi inserido, estabelecendo 

como cláusulas abusivas nos contratos entre profissionais e não profissionais, 

aquelas que tiverem em detrimento do não profissional ou consumidor, considerando 

haver um desequilíbrio latente entre os direitos e obrigações das partes contratantes 

(GUGLINSKI, 2013).  

 Já no Direito Italiano, não são consideradas nulas de pleno direito as 

cláusulas abusivas, pois conforme dispõe o artigo 1.341, do Código Civil Italiano, as 

cláusulas abusivas podem ter eficácia, uma vez que especificamente aprovadas por 

escrito, elas tem a aprovação, ou seja, o consentimento. Outro aspecto claro na 

legislação civil italiana é a valoração da boa-fé, que reza o artigo 1.175 que dispõe 

que o devedor e o credor devem se comportar segundo regras de correção, e o 

artigo 1.337, que determina as partes comportar segundo a boa-fé no decorrer e 

formação do contrato. Nota-se que esse dois dispositivos apontam para a boa-fé 

objetiva, consagrando uma regra de comportamento, qual seja, o dever de conduta 

segundo as regras de correção e o dever de comportamento segundo a boa-fé 

(GUGLINSKI, 2013).   

 A legislação consumeristas da Espanha e Portugal foi de grande importância 

para o sistema jurídico brasileiro, colaborando para a elaboração das normas do 

país. À respeito, cita-se o artigo 10, da Lei Espanhola General para la Defesa de los 

Consumidores y Usuários, que disciplina a boa-fé nos contratos de consumo. Já a 

legislação portuguesa, com o Decreto-Lei nº 446/85, proibiu as cláusulas contratuais 

que sejam contrárias à boa-fé e no artigo 227, do Código Civil Português, determina 

que nas fases preliminares e de formação do contrato, as partes devem proceder 

segundo as regras de boa-fé, bem como determinou a reparação por ato ilícito por 

aquele que culposamente causar danos à outra parte. 

 Quanto a legislação da Alemanha, destaca o parágrafo 242, do Código 

Civil Alemão (BGB), que exige do devedor ser adstrito e realizar a prestação com 

boa-fé, observando os usos e costumes de tráfego. Tal regra é adotada no 

ordenamento jurídico brasileiro, e conforme ressalta Nelson Nery Júnior (2013), o 

parágrafo 242, do BGB, “não só é válida para as relações consumo, mas para todas 

as relações jurídicas”.  

 A legislação consumerista alemã também possui outras importantes normas 

especificas, tais como: a VerbrKrg, Lei de Crédito ao Consumo, criada em 1990 com 

objetivo de reger os contratos de crédito e os contratos de agenciamento de crédito, 
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além de privilegiar a posição do consumidor; a Lei HausTWG que cuida da 

revogação de negócios realizados na porta de casa e negócios semelhantes; 

a ProdHaftG de 1989, lei que trata da responsabilidade por produtos defeituosos; 

a ProdSG, de 1997, exige a segurança de proteção, bem como a proteção do 

símbolo CE, que identifica a origem do produto como sendo a União Europeia 

(ZITSCHER, 1999 apud GUGLINSKI, 2013).  

 Neste contexto, nota-se que as leis que amparam o Código do Consumidor 

dos diversos países citados, além de retratar a luta histórica da sociedade pelos 

direitos do consumidor, contribuíram ricamente para a elaboração da legislação 

consumerista brasileira. 

 

1.2.2 O surgimento do Direito do Consumidor no Brasil 

 

 Em 11 de setembro de 1990, foi criada a Lei nº 8.078, Código de Defesa do 

Consumidor, regulamentando a relação entre fornecedores e consumidores de bens 

e serviços, determinando obrigações e direitos de ambas as partes. 

 Vale ressaltar, que foi através da Carta Maga de 1988, que o legislador 

concretizou os anseios manifestados pela sociedade após o regime militar, e 

garantiu o direito do consumidor.  

 Contudo, antes da Constituição Federal de 1988 inserir essa garantia, esses 

direitos já existam no ordenamento jurídico do Brasil, com leis que já apontavam 

para a necessidade de regulamentar a relação consumerista. Dentre essas normas, 

destacam-se: 

 a) Lei nº 869/38 que tratou dos crimes contra a economia popular; 

 b) Lei nº 22.626/43, Lei de Usura, entendido pela doutrina como a lei que deu 

impulso para a regulamentação do direito consumerista brasileiro; 

 c) Lei nº 4/62, que permitiu o Estado a intervir no domínio econômico 

garantindo a livre circulação e distribuição de produtos de primeira necessidade para 

toda a população;  

 d) Lei nº 4.137/62, Lei de Repressão do Poder Econômico, que trouxe ao 

consumidor várias conquistas, como por exemplo, o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica – CADE, que até os dias de hoje permanece em suas atividades; 

 Em 1988, com a promulgação da Carta Magna, o legislador consagrou no 

inciso XXXII do artigo 5º, a proteção aos direitos do consumidor, tornando-se 
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cláusula pétrea e determinando ao Estado promover a defesa do consumidor, na 

forma da lei.  

 Vale também destacar, que o legislador constituinte dispôs no parágrafo 5º, 

do artigo 15º, e parágrafo V do artigo 170, que o Poder Público é limitado para 

tributação, bem como, que o direito do consumidor é princípio base para a atividade 

econômica. 

 Em obediência ao mandamento constitucional , em 11 de setembro de 1990, 

entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, passando a ser 

regulamentada a relação de consumo, embasada por novos princípios 

fundamentais. 

 Fernando Borges Vieira (2012) comentando sobre a criação do Código de 

Defesa do Consumidor, relata que:  

O escopo do Código de Defesa do Consumidor foi, primordialmente, 
o de compilar as normas esparsas e “enraizar” referidos princípios, a 
partir dos quais se busca propiciar o efetivo exercício da cidadania, 
definindo e sistematizando muitos aspectos do direito público e 
privado, significando muitas conquistas aos consumidores que 
deixaram de ser, ao menos sob o aspecto de proteção legal, 
hipossuficientes e vulneráveis. 

 

 A partir da outorga do código consumerista, surgiram órgãos de proteção ao 

consumidor, com objetivo de garantir a efetividade dos direitos como a preservação 

da tutela contra o abuso do poder econômico. Cita-se como exemplo, o Ministério 

Público do Consumidor e o Programa Estadual de Proteção e Defesa do 

Consumidor (PROCON), que possuem a importante função de defender os 

interesses individuais e transindividuais, coletivos e difusos (VIEIRA, 2012).  

 O legislador preocupado em conscientizar o consumidor de seus direitos, 

criou em 20 de julho de 2010, a Lei nº 12.291, determinando que todos os 

estabelecimentos comerciais e/ou de prestação de serviços, disponibilizarem ao 

público em geral um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. 

 O direito do consumidor no Brasil, assim como em outros países, se 

estabeleceu através de conquistas no decorrer da história.  

 Segundo Vieira (2012), a conscientização desse direito pelo consumidor 

estabeleceu “uma relação de consumo mais segura e equilibrada, impondo-se além 

das prerrogativas de cada uma das partes as suas obrigações e responsabilidade”. 
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1.2.3 Princípios do Código de Defesa do Consumidor 

 

 Assim como os demais diplomas legais do ordenamento jurídico do Brasil, o 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor está embasado em princípios 

constitucionais, neste caso, o Principio de Estado Democrático de Direito e o 

Principio da Dignidade da Pessoa Humana.  

 O inciso XXXII, do artigo 5º constitucional, determina ao Estado promover, na 

forma da lei, a defesa do consumidor, garantindo os direitos à vida, liberdade, 

segurança e propriedade, relacionados diretamente com o consumo. 

 Asseverando sua importância, o legislador expressou no inciso V, do artigo 

170, da Constituição Federal, que a defesa do consumidor é um dos princípios 

gerais da atividade econômica, pois, um país se desenvolve economicamente com o 

exercício da atividade consumerista. 

 O Código de Defesa do Consumidor foi criado para garantir a efetividade do 

consumidor e para declarar essa finalidade, o legislador no artigo 4º do referido 

diploma, expor os objetivos da referida norma, tratando de Política Nacional das 

Relações de Consumo, buscando garantir às necessidades dos consumidores, bem 

como o respeito a saúde, dignidade, segurança, proteção dos interesses 

econômicos, melhoria da qualidade de vida, visando a transparência e harmonia das 

relações de consumo (BISINOTTO, 2012). 

 Buscando consagrar a Política Nacional das Relações de Consumo, surgem 

os princípios que embasam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e 

preenchem lacunas equilibrando as relações consumeristas. 

 a) Principio da Vulnerabilidade 

 Inserido no inciso I, do artigo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, o 

principio da vulnerabilidade do consumidor origina-se do princípio da isonomia que 

preza a igualdade, visto que: “(...) o consumidor é o elemento mais fraco na relação 

de consumo, pois fica à mercê do fornecedor, que detém o poder econômico, ante o 

pleno domínio técnico e econômico” (BISINOTTO, 2012). 

 b) Principio do Dever Governamental 

 Dispõe os incisos II, VI e VII, do artigo 4º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que responsabilidade do Estado promover meios para a efetiva 

proteção do consumidor, inclusive o dever de fiscalização. 
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 c) Principio da Garantia de Adequação  

 Reza o inciso II, alínea “d” e inciso V do artigo 4º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que os produtos e serviços devem adequar ao binômio da 

segurança/qualidade, buscando garantir o sistema protetivo do consumidor, 

respeitando os interesses econômicos e visando melhorar sua qualidade de vida. 

 d) Principio da Boa-Fé nas relações de consumo 

 Previsto no inciso III, do artigo 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o 

principio da Boa-Fé diz respeito a um relacionamento entre consumidor e fornecedor 

com base na lealdade e cooperação, com a finalidade de afastar os abusos 

praticados no mercado de modo a evitar que os interesses particulares 

sobreponham-se aos interesses sociais. 

 e) Principio da Informação 

 Descrito no inciso V, do artigo 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o 

Principio da Informação tem como escopo informar os direitos e deveres dos 

consumidores e fornecedores, buscando assim a harmonia na relação de consumo. 

O legislador ao editar a Lei nº 8.078/90, estabeleceu que qualquer ato ou 

procedimento que ofendesse o direito à informação do consumidor, seria um ato 

ilegal. Portanto, a informação deve ser ampla, substancial, extensiva em todos os 

aspectos e fases do desenvolvimento da relação de consumo. 

 f) Principio do Acesso à Justiça  

 O Código de Defesa do Consumidor dispõe nos incisos VII e VIII do artigo 6º, 

que todos têm direito do acesso à justiça, invocando qualquer que seja o direito 

perante o Estado. 

 Buscando efetivar tal principio, o legislador estabeleceu subsídios facilitando 

para todos os cidadãos o acesso à justiça, diminuindo assim a distância entre 

consumidor e fornecedor e garantindo os direitos concedidos a essas partes.  

 

1.2.4 Os Direitos Básicos do Consumidor  

 

 Com base nos princípios já apresentados, o legislador embasou o artigo 6º do 

Código de Defesa do Consumidor, para determinar os direitos básicos do 

consumidor. 

 Reza o artigo 6º: “São direitos básicos do consumidor: I - a proteção da vida, 

saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de 
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produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;”. Portanto, é dever do 

fornecedor em informar os possíveis riscos que o produto/serviço pode oferecer à 

vida, saúde, segurança e patrimônio do consumidor.  

 Reforçando essa obrigação, o legislador ainda dispôs no artigo 8º, do mesmo 

diploma, que: 

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo 
não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, 
exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua 
natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer 
hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 
respeito.  
 

 O fornecedor deve informar de forma clara e compreensível ao consumidor, 

os produtos e serviços que podem ser nocivos ou perigosos à saúde ou segurança, 

podendo essa informação ser feita pelos veículos de comunicação, em anúncios 

publicitários na imprensa falada e escrita rádio, visando que o consumidor não sofra 

danos ao seu maior bem que é a vida. 

 Artigo 6º, inciso II: “a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos 

produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas 

contratações;” O consumidor tem o direito de ser orientado sobre o uso adequado e 

correto dos produtos e serviços disponibilizados no mercado de consumo, facilitando 

a decisão se aquele produto irá atender sua necessidade. 

 Artigo 6º, inciso III: “a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”. Ao 

determinar que a informação seja forma clara e adequada, o legislador visou que tal 

informação não deixasse dúvidas sobre o produto, englobando assim sua correta 

especificação, quantidade, características, composição, qualidade e preço do 

produto, bem como os riscos que o produto possa apresentar ao consumidor. 

 Artigo 6º, inciso IV: “a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 

métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas 

abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;”. Acompanhando o 

intuito do legislador em proteção integral ao consumidor, ele determinou a obrigação 

do fornecedor em publicar exatamente a oferta do produto oferecido, evitando que 

seja induzido a adquirir um produto ou serviço que não seja o anunciado.

 Artigo 6º, inciso V: “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 
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prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que 

as tornem excessivamente onerosas;”. Com destaque ao Princípio Pactasunt 

servanta (os acordos devem ser cumpridos), o dispositivo buscar proteger o 

consumidor em assinar um contrato que a outra parte apresenta cláusulas pré-

redigidas, pois, quando não cumpridas prejudicam o consumidor. Neste sentido, o 

artigo 47 do mesmo diploma, de forma a proteger o consumidor dessas situações, 

prevê que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor, podendo até mesmo o consumidor requerer que tais cláusulas sejam 

modificadas ou anuladas pelo juiz. 

 Artigo 6º, inciso VI: “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos;”. Caso haja alteração nas cláusulas 

contratuais inserindo prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 

supervenientes que onerem de forma excessiva, deverá ser comunicado pelo 

consumidor a autoridade competente, informando que o produto adquirido possui um 

vício em potencial, com a finalidade de trocar ou ser ressarcido o valor pago, 

inclusive, a reparação pode ocorrer na esfera administrativa ou judicial. 

 Artigo 6º, inciso VII:  

(...) o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à 
prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e 
técnica aos necessitados;. 

 

 Buscando dar mais apoio a parte mais fraca na relação de consumo, ou seja, 

o consumidor, o legislador determinou toda a segurança jurídica quando esse 

recorrer ao Judiciário na defesa dos direitos assegurados no Código de Defesa do 

Consumidor. À respeito, cita-se o direito a inversão do ônus da prova, transferindo 

ao responsável pelo dano, a opção de provar que não teve culpa ou ainda a 

ocorrência de fato superveniente. 

 Artigo 6º, inciso VIII:  

(...) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 
segundo as regras ordinárias de experiências;. 

 

 A parte mais forte na relação de consumo é o fornecedor que possui o poder 

econômico e financeiro, portanto, é natural que ele tenha a responsabilidade em 
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provar os fatos, ou seja, a inversão do ônus da prova, simplificando para o 

consumidor ter acesso à Justiça e garantir seus direitos. 

 Artigo 6º, inciso X: “a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em 

geral”. O legislador buscou garantir que todos os serviços públicos (agua, luz, 

transporte, etc.) prestados por particulares e por concessão do poder público estatal 

fossem realizados de forma adequada e eficaz, obedecendo também o que dispõe o 

artigo 22, do mesmo diploma, in verbis: “Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros 

e, quanto aos essenciais, contínuos”. 
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CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DE CORRELATOS 

 

2.1 Cerceamento de defesa com a inversão do ônus da prova na sentença. 

 

 O caso apresentado e ao final feito uma breve análise critica, foi extraído da 

do Acordão nº 477.857 - 2009 07 1 002248-4 APC, de relatoria do Desembargador 

Jair Soares, da 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios, em 2 de fevereiro de 2011.  

 J.G.P.R propôs ação de revisão contratual cumulada com repetição de 

indébito em face de EE Ltda. Alegou que acordou com o réu contrato de promessa 

de compra e venda de imóvel e foi estipulado que durante a obra o reajuste 

monetário das parcelas e do saldo devedor seria pelo INCC, e após a conclusão 

pelo IGPM, mais juros de 1% ao mês. 

 A obra foi concluída em 30 de novembro de 2006, o réu somente depois de 

18 meses entregou para o Autor os documentos exigidos para liberação do 

financiamento do saldo devedor, fato que gerou cobrança de juros capitalizados 

mensalmente. Portanto, o aumento do saldo devedor foi devido a demora do réu que 

entregar os documentos exigidos ao autor em tempo hábil.  

 Assim, o autor requereu que as cláusulas do contrato fossem modificadas 

para excluir a cumulação mensal do INCC sobre o saldo devedor e a incidência do 

IGP-M cumulado com juros remuneratórios, no período de mora na quitação do 

saldo devedor, e ainda que o réu fosse condenado a lhe devolver em dobro o que 

cobrou a mais, bem como a taxa de vistoria paga ao banco HSBC. 

 A sentença julgou procedente, em parte, o pedido e condenou o réu a restituir 

ao autor R$ 19.861,53, diferença entre o saldo devedor em 30 de novembro de 2006 

e o saldo devedor que foi financiado em abril de 2008. 

 Tanto autor como réu apelaram da sentença.  

 O réu alegou em preliminar, cerceamento de defesa, existência de cláusula 

compromissória de juízo arbitral e impossibilidade jurídica do pedido de revisão de 

contrato extinto. No mérito, defendeu a tese de não existir relação de consumo entre 

as partes, portanto, sem cabimento a repetição do indébito, e que os valores 

cobrados foram com base no contrato, sendo correta a aplicação de encargos de 

mora em razão da demora na quitação do saldo devedor. 



38 
 

 Por sua vez o autor, sustentou que trata-se de uma relação de consumo, 

consoante súmula 297, do STJ, sendo assim, aceitável o exame de ofício das 

cláusulas do contrato. Afirmou que a cobrança dos juros capitalizados mensalmente 

recaiu na multa contratual, de comissão de permanência e de correção monetária, e 

que os valores que devem ser considerados são os que foram apresentados na 

inicial (planilhas), sem a referida capitalização. 

 No Acordão, o relator Desembargador Jair Soares, discorreu que o autor 

alegou que foi obrigado a financiar o saldo devedor do contrato em valor maior do 

que o devido no momento da conclusão da obra, e que devido a demora do réu no 

cumpriu com a obrigação de entregar os documentos necessários à liberação do 

financiamento, feito somente após 18 meses de concluída a obra, não foi possível a 

quitação do saldo devedor no momento oportuno. Foi apresentado na inicial pelo 

autor, cópias de e-mails enviados ao réu, no qual comprova a solicitação dos 

documentos necessários ao financiamento, apresentando a certidão negativa de 

débitos perante o INSS, e o questionando os juros que incidiram sobre o saldo 

devedor. 

 Segundo o entendimento do desembargador, cabia ao réu provar que 

entregou os documentos e certidões pelos quais era responsável em tempo hábil, a 

fim de desincumbir-se do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor, porém, não o fez, inclusive, na peça contestatória não se 

defendeu da alegação da demora em entregar tais documentos, que por 

consequência, trouxe o aumento do saldo devedor, limitando apenas em sustentar 

que a obrigação de outorga de escritura era exigível após a quitação do contrato. 

 Para o julgador, como não houve qualquer prejuízo ao réu que justificasse em 

cerceamento de defesa com a inversão do ônus da prova na sentença, a preliminar 

foi rejeitada. 

 

2.1.2 Posicionamento Crítico 

 

 Entende-se que a decisão foi corretamente aplicada, visto que não houve 

cerceamento de defesa com a inversão do ônus da prova. Neste sentido, de acordo 

com o inciso III, do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do 

ônus da prova, é medida excepcional, cabível nas relações de consumo. Ademais, 

não diz respeito à situação econômica do consumidor, mas sim o nível de 
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dificuldades que ele deve no acesso as informações técnicas pertinentes à relação 

de consumo. 

 

2.2 Pedido de nulidade em razão da não apreciação do pedido de inversão do 

ônus da prova. 

 

 O caso apresentado e ao final feito uma breve análise critica, foi extraído da 

do Acordão nº 851788-20120710338924APC, de relatoria do Desembargador Cruz 

Macedo, da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios, em 11 de fevereiro de 2015. 

 Apelação interposta por O.A.L,  contra sentença de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face de IMBRA SA, que 

julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

 O apelante alega que a sentença possui nulidade insanável em razão de não 

ser apreciado o pedido de inversão do ônus da prova, e que a rescisão do contrato 

se deu por culpa exclusiva da apelada, que descumpriu os termos acordados, e por 

esse motivo, tentou sem sucesso, resgatar seus cheques antes da compensação. 

Afirma que a cobrança foi indevida, bem como, a inscrição de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Por tais razões entende ser devido a restituição em dobro, 

nos termos do artigo 42 do CDC. 

 No relatório, o Desembargador Cruz Macedo discorreu que embora o autor 

tenha alegado que a sentença padece de nulidade, em razão do não 

pronunciamento do Juízo de origem acerca do pedido de inversão do ônus da prova, 

fundado no Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica em discussão 

enquadra-se no âmbito das relações consumeristas, in casu, bem como, não restou 

configurada a verossimilhança da alegação do autor apta a promover a alteração do 

ônus probatório requerido.  

 Neste sentido, o Código de Defesa do Consumidor, ao admitir a inversão do 

ônus da prova, o fez em benefício do consumidor hipossuficiente, visa facilitar o 

direito de defesa, em razão da deficiência técnica, desconhecimento de fatos e, 

muitas vezes, a impossibilidade econômica que impediria o custeio da demanda. O 

julgador destaca que a regra prevista no inciso VIII, artigo 6º, do CDC, é de natureza 
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ope judicis, isto é, não tem aplicação automática por força da lei, mas sim da análise 

das circunstâncias do caso concreto, a critério do juiz. 

 O desembargador ressaltou que o apelado, embora tenha justificado que não 

efetuou o pagamento dos cheques devido a apelada descumprir o acordo e não 

concluir o tratamento, não trouxe aos auto cópia do próprio instrumento contratual, 

como não especificou quais foram os serviços contratados. De igual forma, o 

apelante ao alegar que seu nome foi inserido no registro dos órgãos de proteção ao 

crédito, apenas junto a declaração da Serasa e a microfilmagem dos cheques, o 

que, no entender do julgador, em nada colaborou para provar o descumprimento 

contratual pela parte ré, e em tese, acredita-se que é legitima a negativação, visto 

que, é fundada em devolução de cheques por insuficiência de fundos. 

 O autor deveria apresentar ao menos um prova mínima de seu direito, 

buscando estabelecer a relação jurídica existente entre as partes, qual seja o 

contrato de prestação de serviços odontológicos, ou qualquer outro documento que 

apontasse para a ilegitimidade da negativação, o que não fez.  

 Portanto, foi negado pelo julgador o pedido de nulidade da sentença proferida 

em 1º grau, por ausência de inversão do ônus probandi, visto que estão ausentes os 

requisitos a autorizam.  

 

2.2.2 Posicionamento Crítico 

 

 Correta foi a decisão do Tribunal em negar provimento o recurso, pois, como 

foi observado, caberia ao apelante, no caso parte autora na instância de 1º grau, a 

apresentar o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos 

do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil 
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CAPITULO 3 – A INVERSÃO DO ONUS DA PROVA NO CDC   

 

 Para melhor compreender o estudo, é preciso analisar a expressão “onus 

probandi” ou “ônus da prova”. O termo ônus deriva-se do latim e é sinônimo de 

encargo, obrigação; a palavra prova também de origem latim, significa aquilo que 

atesta a veracidade ou a autenticidade de algo. Portanto, ônus da prova, quer dizer 

aquele que tem o ônus de provar (NOGUEIRA, 1994, p.53). 

 Dispõe o artigo 6, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:  
(...) 
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (...).” 

 

 O legislador buscou apontar não só a finalidade da inversão do ônus da 

prova, mas também estabelecer o momento correto e os requisitos legais para sua 

aplicação. 

 Atualmente, existe uma importante discussão na doutrina e na jurisprudência 

sobre o tema, principalmente sobre o momento de arguir o ônus da prova, bem 

como os requisitos legais para o juiz decretar esse instrumento no processo. 

 Neste sentido o presente capítulo irá discorrer sobre a aplicação do ônus da 

prova para as matérias do direito do consumidor.  

 

3.1 Princípio da Inversão do Ônus da Prova 

 

 O Princípio da Inversão do Ônus da Prova está estabelecido no artigo 38, do 

CDC.  

 Tal princípio decorre dos princípios da veracidade e da não abusividade da 

publicidade, como também do princípio do reconhecimento opis legi, e da 

vulnerabilidade do consumidor. 

 É um princípio básico determinado pelo legislador, visando facilitar a defesa 

do consumidor em juízo, visto que, o ônus da prova cabe ao fornecedor produzir, 

demonstrando que a publicidade foi veiculada dentro das normas e princípios legais. 

 De acordo com Carlos Alberto Bittar (1998, p. 51 apud GONÇALVES, 2002, 

p.1) esse princípio trata:  
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(...) de ação tendente a instruir, ilegitimamente, o consumidor, a 
respeito de bens ou serviços oferecidos, condicionando o seu 
comportamento para a respectiva aquisição ou fruição; daí por que 
se desloca para o patrocinador o ônus da prova da veracidade e da 
correção da informação ou da comunicação publicitária (art.38). 

 

 Portanto, o princípio da inversão do ônus da prova, acentua dois aspectos, ou 

seja, ao mesmo tempo em que passa ao fornecedor a incumbência de produzir as 

provas, traz ao consumidor a facilidade na sua defesa em juízo. 

 

3.2 Finalidade da inversão do ônus da prova no CDC 

 

 De acordo com o artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, cabe 

ao autor o ônus da prova, ou seja, é o autor que deve apresentar as provas do fato 

constitutivo de seu direito. Já o inciso II, do mesmo dispositivo, o legislador 

determinou ao réu a obrigação em demonstrar a existência de fato modificativa, 

impeditiva ou extintiva do direito do autor. 

Art. 373. O ônus da prova incumbe:  
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;  
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.   
(...)  

 

 Contudo, em razão da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor e a 

capacidade técnica e econômica do fornecedor, foi preciso flexibilizar a norma, 

criando assim igualdade no plano jurídico (SOARES, 2015). 

 À respeito, Soares (2015) explica que, quando o assunto for referente a uma 

relação de consumo, será aplicado de forma subsidiaria ao Código de Defesa do 

Consumidor, as regras nos artigos 369 à 385, do Novo Código de Processo Civil, 

desde que não contrarie as disposições protecionistas do consumidor. 

 Assim, buscando efetivar os direitos do consumidor com mais facilidade e 

garantir a efetividade dos direitos do individuo e da coletividade, conforme 

determinado no artigo 5, inciso XXXII e artigo 170, inciso IV, ambos da Constituição 

Federal, aplica-se a inversão do ônus da prova com o objetivo de garantir a 

igualdade no plano jurídico, observando a vulnerabilidade e hipossuficiência do 

consumidor e a capacidade técnica e econômica do fornecedor. 
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3.3 Momento da inversão do ônus probatório 

 

 Como o legislador omitiu o momento processual adequado para a inversão do 

ônus da prova, esse tema tem trazido várias discussões na doutrina e nas 

jurisprudências. 

 Buscando sanar as inúmeras discussões, surgiram três correntes doutrinárias 

defendendo que o momento para a inversão do ônus probatório é quando a inicial é 

recebida, no despacho saneador e no momento da sentença.  

 A primeira corrente, liderada por Tania Liz Tizzoni Nogueira (1994, p. 53), 

afirma que é na exordial o momento propicio da inversão, argumentando que: 

(...) o autor consumidor deverá já na inicial requerer a inversão do 
ônus e, desta forma a fase processual em que o juiz deverá se 
manifestar sobre a questão será no ato do primeiro despacho, que 
não se trata de mero despacho determinante da citação, mas de 
decisão interlocutória, passível, portanto de recurso de agravo. “Tal 
proceder irá propiciar a defesa dos direitos do consumidor de forma 
ampla, de acordo com o espírito do CDC, uma vez que em não 
sendo concedida a inversão poderá o consumidor agravar da decisão 
interlocutória, e ser então revista a decisão; (...) 

 

 Já José Carlos Barbosa Moreira, Teresa Arruda Alvim, Humberto Theodoro 

Júnior, sustentando a segunda teoria, explicam que o momento adequado no 

processo para a inversão do ônus probandi, é no despacho saneador, quando o juiz, 

na ocasião do saneamento busca prosseguir com o processo de forma regular, “livre 

de vícios ou qualquer questões que venham obstar a análise do mérito da causa, 

colocando em ordem o processo e, consequentemente, determinando as 

providências de natureza probatória” (SOUZA, 2015).  

 Os adeptos a esta linha de raciocínio fundamentam sua tese nos princípios 

constitucionais da ampla defesa material e do contraditório, explicando que as partes 

precisam saber da aplicação da inversão, para que não sejam surpreendidas e seu 

direito de defesa prejudicado.  

 À respeito Rhutes (2010, p. 106) entende que não se trata de uma regra de 

julgamento, mas sim de procedimento. 

Tenho que a inversão do ônus da prova, nos termos do supracitado 
dispositivo legal, para ser eficaz no processo deve ser 
expressamente determinado pelo juiz, sob pena de implicar em 
cerceamento de defesa para a parte, a quem passa a se imputar o 
ônus da prova. 
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 A terceira corrente, defendida por Kazu Watanabe, Nelson Nery Júnior, Ada 

Pellegrini Grinover dentre outros, sustentam a tese da possibilidade do ônus da 

prova em razão da sentença. Neste caso, a fundamentação deverá sustentar que 

trata-se de “regras de julgamento, competindo ao juiz inverter o ônus da prova após 

o término da instrução e por ocasião em que o juiz for proferir a sentença” (SOUZA, 

2015). 

 Para Kazuo Watanabe (2007, p. 813) um dos criadores do anteprojeto de lei 

que deu origem ao Código de Defesa do Consumidor, discorre que: 

(...) é momento do julgamento da causa. É que as regras de 
distribuição do ônus da prova são regras de juízo, e orientam o juiz, 
quando há um non liquet em matéria de fato, a respeito da solução a 
ser dada à causa. Constituem, por igual, uma indicação às partes 
quanto à sua atividade. 

 

 Contudo, de forma a sanar esses debates, o Novo Código de Processo Civil 

estabeleceu em seu artigo 357, que o momento para o juiz determinar a inversão do 

ônus da prova, será no saneamento do processo, in verbis:  

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, 
deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do 
processo:  
(...) 
 III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; 

 

 Corroborando com o assunto, Cassio Scarpinella Bueno (2016, p. 351) 

leciona que: 

É importante entender que a modificação do ônus da prova referida 
nos dispositivos aqui analisados interfere no próprio procedimento. 
Tanto assim que o inciso III do art. 357, que trata do saneamento e 
da organização do processo, é expresso quanto à alteração ocorrer 
naquele instante por decisão que antecede, portanto, o início da fase 
instrutória e, mais especificamente, a produção daquela prova. O 
CPC de 2015 consagra o tema, destarte, como regra de 
procedimento, e não, como pensam alguns no âmbito do CPC de 
1973, como regra de julgamento. É mais um caso em que o modelo 
de processo cooperativo é concretizado por regra do próprio CPC de 
2015. 

 

 Ao observar a aplicação da inversão do ônus da prova no momento de sanear 

o processo, é possível perceber com mais clareza a dinâmica que compete ao juiz, 

até porque, como explica Marques (2016, p. 1), “não pode se usar as regras do 

Código de Defesa do Consumidor como estática”, isto porque, a manifestação do 
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juiz é dinâmica, portanto, é o momento adequado para ser determinada a produção 

da prova.  

 Complementando, Neves (2015, p. 249) destaca o posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça quanto esta questão:  

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, 
sendo o ônus da prova uma regra de instrução, sua inversão deve 
preceder a fase probatória, sendo realizada de preferência no 
saneamento do processo ou, quando excepcionalmente realizada 
após esse momento procedimental, deverá ser reaberta a instrução 
para a parte que recebe o ônus da prova caso pretenda produzir 
provas. Esse entendimento, que sempre me pareceu mais adequado, 
prevaleceu no Novo Código de Processo Civil, mais precisamente no 
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. Parece ser mais vantajoso que no momento 
de saneamento do processo o juiz já sinalize a forma de aplicação da 
regra do ônus da prova, caso essa aplicação realmente se faça 
necessária no caso concreto. 

 

 Vale ressaltar, que o Enunciado nº 53, do Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais (FONAJE), em razão do rito procedimental que ocorre nos Juizados 

especiais, onde não contam com a fase saneadora, determina que a citação deverá 

ter a advertência expressa da possibilidade de inversão do ônus da prova, in verbis: 

“Enunciado 53 – Deverá constar da citação a advertência, em termos claros, da 

possibilidade de inversão do ônus da prova.” 

 Outrossim, quando houver o julgamento antecipado da lide, o juiz deverá 

“criar um momento oportuno para que distribua o ônus da prova, de maneira que a 

outra parte não seja pega de surpresa e possa desincumbir-se do encargo” 

(MARQUES, 2016, p.1). 

 Quando ao entendimento majoritário dos tribunais pátrios é que a exceção à 

regra do artigo 373, do Código de Processo Civil quanto à inversão do ônus 

probatório, dependerá da decisão fundamentada, a qual deverá apresentar quais 

são os elementos que formaram a sua convicção, os requisitos legais autorizadores, 

como devendo ser prolatada antes do término da instrução processual, sujeitando-se 

a a não ser aceita na sentença, por ferir o princípio da ampla defesa, de preferencia 

sendo decidida no momento do despacho saneador, após serem especificadas as 
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provas na Audiência de conciliação ou outro momento, desde que garantidos os 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 Neste sentido, vale reproduzir alguns desses julgados: 

 

AGRAVO INTERNO. DECISAO MONOCRÁTICA QUE CONFERIU 
PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
INTERPOSTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 
BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE 
CONSUMO. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO 
MAGISTRADO. REQUISITOS ALTERNATIVOS DO ART. 6°, INC. 
VIII, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I – É cabível a inversão 
do ônus da prova sempre que evidenciada a hipossuficiência 
processual do consumidor, traduzida na impossibilidade material de 
produção de provas em iguais condições com a instituição financeira 
requerida, que ostenta inegável superioridade econômica, estrutural 
e tecnológica. II – No caso, embora prejudicada a constatação da 
verossimilhança das alegações expostas na peça inicial, às 
condições para o deferimento do pedido de inversão do ônus 
probatório são alternativas, bastando a existência de um dos 
requisitos elencados no art. 6°, inc. VIII, do CDC. III – Não merece 
acolhido o Agravo Interno que apenas renova a discussão 
previamente travada em sede de Agravo de Instrumento, deixando 
de trazer novos argumentos que venham justificar a reforma da 
decisão monocrática proferida pelo Relator. AGRAVO CONHECIDO, 
MAS IMPROVIDO (GOIAS, 2011).  

 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – 
OPORTUNIDADE – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MATÉRIA VENTILADA 
NAS RAZÕES RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE DE 
CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. A inversão do ônus da prova, 
como exceção à regra geral do art. 333, do CPC, depende de 
decisão fundamentada do magistrado antes do término da instrução 
processual, sob pena de não poder ser adotada na sentença, o que 
incorreria em cerceio de defesa, devendo ser decidida, de 
preferência, no momento do saneador, podendo, todavia, ser 
decretada no despacho inicial, após especificação das provas, na 
audiência de conciliação ou em qualquer momento que se fizer 
necessária, desde que assegurados os princípios do contraditório e 
ampla defesa (MINAS GERAIS, 2000).  

 

 Portanto, como é possível perceber, o entendimento mais adequado quanto a 

efetivação do devido processo legal, é no momento saneador ou quando decretado 

no despacho inicial, após o esclarecimentos das provas, levando em consideração a 

proteção as parte para que não sejam surpreendidas no fim do processo com uma 

decisão desfavorável, em razão de sua inércia, como pela inexistência ou 

insuficiência da prova, que, “por força da inversão determinada na sentença, estaria 



47 
 

a seu encargo, pois impossível o exame em grau de recurso de matéria não 

questionada em primeiro grau” (GONÇALVES, 2013). 

 

3.4 Requisitos legais para decretação da inversão do ônus  

 

 O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, garante ao 

consumidor os direitos básicos de ter sua defesa facilitada. Dentre esses direitos, o 

legislador determinou “a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” (BRASIL, 1990). 

 É deste dispositivo que extrai os pressupostos para a inversão do ônus da 

prova do Código de Defesa do Consumidor, que são diferentes dos estabelecidos no 

Código de Processo Civil, artigo 373, quais sejam: hipossuficiência, critério do juiz e 

a verossimilhança a alegação. 

 Medina (2016, p. 661) leciona que: “Os requisitos em cada um dos diplomas 

não se cumulam, nem se sobrepõem. São hipóteses diferentes a autorizar a 

atribuição (ou inversão ou transferência) do ônus da prova”. 

 Hipossuficiência 

 Ao relacionar a hipossuficiência como um dos requisitos para a aplicação da 

inversão do ônus da prova, o legislador não buscou apenas conhecer o aspecto 

financeiro, mas também, o conhecimento das normas técnicas e à informação. 

 Sobre esse assunto, Paulo de Tarso Sanseverino (2007, p. 348) discorre que: 

A hipossuficiência, que é um conceito próprio do CDC, relaciona-se à 
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Não é uma 
definição meramente econômica, conforme parte da doutrina tentou 
inicialmente cunhar, relacionando-a ao conceito de necessidade da 
assistência judiciária gratuita. Trata-se de um conceito jurídico, 
derivando do desequilíbrio concreto em determinada relação de 
consumo. Num caso específico, a desigualdade entre o consumidor e 
o fornecedor é tão manifesta que, aplicadas as regras processuais 
normais, teria o autor remotas chances de comprovar os fatos 
constitutivos de seu direito. As circunstâncias probatórias indicam 
que a tarefa probatória do consumidor prejudicado é extremamente 
difícil. 
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 Critério do juiz 

 Entende-se que a finalidade do ônus da prova, como já explanado, seja 

garantir a igualdade jurídica entre as partes, sendo a competência do juiz assegurar 

sua efetividade. 

 Neste sentido, conforme dispõe o artigo 131, do Código do Processo Civil, o 

magistrado possui ampla liberdade no momento que for apreciar os requisitos legais 

para deferir ou não a medida. 

 Portanto, ao comprovar a presença da verossimilhança das alegações do 

consumidor ou a sua hipossuficiência, terá a competência e o dever em ordená-la, 

quando ausentes tais requisitos, deverá indeferir a inversão. 

 Verossimilhança  

 Considerando primeiramente o princípio da razoabilidade é possível 

compreender o significado da verossimilhança. O legislador ao estabelecer a 

verossimilhança como requisito para a inversão do ônus da prova buscou asseverar 

o dever do bom senso do juiz na hora da decisão, ate porque, “a amplitude da 

definição, transitar na esfera do provável, e não do absolutamente verdadeiro” 

(SOARES, 2015). 

 Ademais, é preciso compreender a verossimilhança como algo plausível e 

convincente, possíveis de serem analisadas aos olhos do juiz que seguirá as regras 

que sua experiência os convencer. 

 Corroborando com a abordagem, citam-se os ensinamentos de Carlos 

Roberto Barbosa Moreira (1997, p. 142) que argumenta: 

A verossimilhança se assenta num juízo de probabilidade, que 
resulta, por seu turno, da análise dos motivos que lhe são favoráveis 
(convergentes) e dos que lhe são desfavoráveis (divergentes). Se os 
motivos convergentes são inferiores aos divergentes, o juízo de 
probabilidade cresce; se os motivos divergentes são superiores aos 
convergentes, a probabilidade diminui. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com o artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, é o 

autor que deve apresentar as provas do fato constitutivo de seu direito, e segundo o 

inciso II, o réu tem a obrigação em demonstrar a existência de fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do autor. 

 Contudo, em razão da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor e a 

capacidade técnica e econômica do fornecedor, a norma precisou ser flexibilizada, 

para criar igualdade no plano jurídico, como também para efetivar o Princípio da 

Inversão do Ônus da Prova, estabelecido no artigo 38, do Código de Defesa do 

Consumidor, que ao mesmo tempo em que delega ao fornecedor a incumbência de 

produzir as provas, busca facilitar a defesa do consumidor em juízo. 

 Vale destacar, que quando a matéria tratar de uma relação de consumo, será 

aplicado de forma subsidiária ao Código de Defesa do Consumidor as regras dos 

artigos 369 a 385, do Novo Código de Processo Civil, desde que não contrarie as 

disposições protecionistas do consumidor. 

 Neste sentido, buscando efetivar os direitos do consumidor com mais 

facilidade e garantir a efetividade dos direitos do indivíduo e da coletividade, 

conforme determinado no artigo 5, inciso XXXII e artigo 170, inciso IV, ambos da 

Constituição Federal, aplica-se a inversão do ônus da prova com o objetivo de 

garantir a igualdade no plano jurídico, observando a vulnerabilidade e 

hipossuficiência do consumidor e a capacidade técnica e econômica do fornecedor. 

 No que tange aos requisitos para a inversão do ônus da prova, o artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao garantir ao consumidor os 

direitos básicos de ter sua defesa facilitada, estabeleceu os seguintes pressupostos: 

hipossuficiência, critério do juiz e a verossimilhança a alegação. 

 Quanto ao momento processual para a inversão do ônus da prova, em razão 

da omissão do legislador sobre o assunto no Código de Processo Civil de 1973, 

surgiram varias discussões, resultando em três teorias: quando a inicial é recebida; 

no despacho saneador; e no momento da sentença.  

 De forma a sanar esses debates, seguindo as decisões proferidas pelo 

Tribunal Superior, o Novo Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 357, 

que o momento para o juiz determinar a inversão do ônus da prova, será no 

saneamento do processo.  
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 Por fim, almeja com o desenvolvimento deste estudo, proporcionar aos 

operadores de direito e demais outros que interessar pelo assunto, uma melhor 

compreensão sobre a temática, visto que, com o recente Código de Processo Civil, é 

preciso atentar para as mudanças trazidas pelo legislador, no que tange as provas, 

ao ônus da prova, de forma a aplicá-las corretamente, no exercício da prática 

jurídica, como também fazer a correta aplicação no que tange ao Código de Defesa 

do Consumidor. 
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