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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo o estudo crítico da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova
ao processo  civil  brasileiro,  como  meio  de  fornecer  aos  jurisdicionados  acesso  efetivo  à  justiça.  Esta  análise,  em
decorrência  de sua regra estativa no CPC/73 sempre foi  alvo de críticas por  parte  significante da doutrina,  a qual
reputava mais adequada a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova no processo civil, atribuindo a atividade
probatória ao sujeito que estiver em melhores condições de desempenhá-la. Com essa premissa, o CPC/15 alterou este
panorama, admitindo expressamente a hipótese de dinamização do ônus probatório.
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1 INTRODUÇÃO

No ordenamento jurídico brasileiro, veda-se o  non liquet, ou seja, o juiz não se exime de
sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei, de modo que o magistrado tem o
dever de julgar a lide, mesmo que as provas produzidas no processo não sejam suficientes para
demonstrar os fatos alegados pelas partes.

Tal  vedação  consubstancia-se  no  fato  de  que  se  deve  evitar  o  julgamento  baseado  em
valores e preconcepções próprias do magistrado, objetivando a imparcialidade do julgador.

Desta  forma,  a  ciência  processual  deve  se  preocupar  em  fornecer  técnicas  processuais
adequadas à tutela efetiva do direito material, através de procedimentos que garantam o respeito e a
realização dos princípios instrumentais, quais sejam o contraditório, ampla defesa, duração razoável
do processo, paridade de armas e as demais garantias da cláusula geral do devido processo legal

Assim  sendo,  verifica-se  a  importância  de  se  construir  um  procedimento  probatório  que
permita às partes propor e produzir as provas que acharem pertinentes, amparando sua pretensão
ou desconstituindo a postulação de seu adversário.

Ademais, a doutrina e a jurisprudência evoluíram no sentido de que não apenas as demandas
consumeristas  é  que  necessitavam  de  normas  que  flexibilizassem  as  regras  geral  quanto  a
distribuição do ônus probandi, surgindo assim, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

O art. 333 do CPC/1973 traz a regra geral de distribuição do ônus da prova, dispondo que
cabe ao autor fazer prova do fato que constitui seu direito e ao réu daquilo que lhe faça resistência,
de modo que, com base no princípio do interesse, o ônus da prova caberia à parte que tem interesse
no reconhecimento do fato a ser provado, ou seja, aquele que se beneficiaria de tal verificação.

O referido artigo dispõe acerca da chamada distribuição estática do ônus da prova,  pelo
motivo  de não fazer  previsão a  hipótese  que  possa  modificar  tal  encargo,  sendo  estático,  não
levando  em  consideração  as  características  da  prova  a  ser  produzida,  nem  tampouco  as
peculiaridades do caso concreto, tal como às aptidões técnicas ou financeiras das partes em litígio,
mas tão somente levando em consideração a posição das partes, o interesse no reconhecimento do
fato a ser provado e a natureza dos fatos (constitutivo, modificativo e extintivos).

Neste molde, a única opção tratada no Código de Processo Civil revogado como distinção à
regra, é a norma de inversão do ônus da prova, o qual dá-se de duas formas: ope legis e ope judicis.

Esta primeira tem previsão legal, operando-se a vontade da lei, já a segunda, permeia um
juízo valorativo do julgador, tratando-se da regra prevista no Código de Defesa do Consumidor em
seu art. 6º, VIII.
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No entanto, em virtude da inovação da regra de inversão ope judicis somente se restringir às
ações consumeristas, não havia a possibilidade do legislador tutelar a inversão da carga probatória
mediante a análise do caso concreto, no entanto o CPC/2015 trouxe esta inovação, através da teoria
da distribuição dinâmica do ônus da prova, conferindo ao magistrado o papel de analisar o caso
concreto e decidir sobre a existência dos pressupostos.

Esta novidade processual conceituada no CPC/2015 versa sobre a possibilidade de o ônus da
prova recair sobre a parte que tiver melhores condições para produzir a prova em cada caso, não
importando a posição ocupada pelas partes no processo, sendo relevante, por outro lado, a situação
jurídica apresentada pelo caso concreto. 

Tal teoria já era utilizada através de uma interpretação sistemática do regime normativo, mas
sem respaldo legal, de modo que a lei 13105/2015 supriu tal coluna com o advento do art. 373 par. 1
CPC/2015.

Com  a  inclusão  de  tal  artigo,  o  CPC/2015  superou  o  modelo  liberal-patrimonialista  do
CPC/1973,  tornando “materialmente compatível  com a produção das provas nos processos que
envolvem a promoção de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos”, de modo que, tal
tutela visa incumbir a prova a quem detiver maior facilidade.

Desta  forma,  a  aplicação  da  teoria  da  distribuição  dinâmica  do  ônus  da  prova,  visa  a
facilitação da prova para a tutela  do bem jurídico sem a prévia apreciação do magistrado  (ope
judicis) de critérios preestabelecidos de inversão do ônus probandi, cf. verifica-se no art. 6º, VIII do
CDC.

Isto posto, constata-se que é devida uma avaliação das regras clássicas da distribuição do
ônus da prova, tratado no art.  333 do Código de Processo Civil  de 1973, verificando-se se sua
utilização indiscriminada é compatível  com o procedimento probatório  que se pretende construir
através das novas tendências do processo civil contemporâneo.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa está sendo desenvolvida pelo método teórico, que consiste na pesquisa de
obras  doutrinárias,  de  artigos  científicos,  de  legislação  nacional  e  internacional  que  sejam
pertinentes, e, ainda, na análise da jurisprudência e de documentos eletrônicos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa está no início e ainda não se alcançou nenhum resultado. Mas, espera-se redigir
resumos  e  artigos  científicos  a  serem  publicados  em  periódicos  e  apresentados  em  eventos
científicos, bem como fomentar debates com outros acadêmicos sobre aspectos inerentes ao tema. 

4 CONCLUSÃO

Em análise prévia, concluiu-se que a nova legislação processual afasta a inflexibilidade da
destruição prévia e estática, como se via no CPC/73, objetivando a tutela adequada dos direitos dos
cidadãos  a  partir  do  rompimento  com a  prévia  e  abstrata  distribuição  do  ônus  da  prova,  não
vinculando o  magistrado aos critérios  de  posição das partes em juízo e  das espécies  de fatos
controvertidos, bem como superando o modelo liberal-patrimonialista do código anterior e tornando-
se materialmente compatível com a produção das provas nos processos que envolvem a promoção
de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. 
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