
 

 

PROVA OBJETIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – PROCURADOR 

QUESTÕES DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  

Profa. Simone Magalhães 

QUESTÃO 66: 

A tutela coletiva dos interesses ou direitos difusos está prevista no artigo 81, I da Lei nº 8.078/1990 (Código de 

Defesa do Consumidor/CDC), com a seguinte redação: 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe 
de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes 
de origem comum.   (grifos nossos) 

 

Percebe-se que o conceito legal de direito difuso é formado por quatro elementos: transindividualidade, 

indivisibilidade, titularidade indeterminada e pessoas ligadas por circunstâncias de fato. 

A análise da situação narrada na questão 66, referente ao “agravamento da qualidade do ar” em decorrência 

da “queima da palha da cana-de-açúcar” realizada por “empresa do ramo do agronegócio”, preenche os 

quatro elementos cumulativos citados acima, já que o acesso da um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é direito de titularidade de toda a sociedade, conforme traçado no artigo 225 da Constituição 

Federal. 

Dessa forma, a letra que apresenta a alternativa correta é a “D” (“difuso”). 

QUESTÃO 69: 

A inversão do ônus da prova é um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, VIII, da Lei nº 

8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor/CDC), com a seguinte redação: 

Art. 6º 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;  (grifos nossos) 

A motivação para a possibilidade da inversão do ônus da prova é a natural dificuldade do consumidor em 

comprovar os elementos da sua pretensão, o que pode ocorrer pelo simples fato de que as provas a serem 

produzidas não estão sob o seu domínio, mas com o próprio fornecedor.  A inversão do ônus da prova se 

produz, exclusivamente, em benefício do consumidor. 

A inversão está condicionada à deliberação do julgador que, na análise do caso concreto, avaliará a presença 

dos requisitos citados no dispositivo legal (alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor), 

decidindo sobre a adequação da medida. 

Alternativa A: Errada 

Como vimos acima, a concessão da inversão do ônus da prova depende da análise da presença de critérios 

estabelecidos pelo CDC, não se dando de forma automática.  Assim, afirmar que “bastando que o autor 

requeira ao juiz” se mostra incorreto, ao pretensamente dispensar os requisitos da verossimilhança da 

alegação ou hipossuficiência do consumidor. 

 

Alternativa B: Errada 

A inversão do ônus da prova pode ser dar tanto na tutela individual quanto na coletiva.   A afirmação de que a 

inversão ocorre quando o autor “deixar de demonstrar os fatos constitutivos do direito”, é expressão que 

vai contra a determinação legal da presença da verossimilhança da alegação, que se fundará, justamente, 

na demonstração de que os argumentos trazidos pelo consumidor ocorreram em conformidade com a 

descrição dos fatos, ou seja, trata-se de critério de probabilidade, em que há a aparência de verdade, por 

meio da plausibilidade dos argumentos levados ao conhecimento do juiz.  

Alternativa C: Errada 

Realmente o réu não está obrigado a fazer prova contra si mesmo.  Tal fato é facilmente percebido pela leitura 

do artigo 373 do Código de Processo Civil que prevê que “o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor”.   

O CDC determina que a análise da presença dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova incumbe ao 

juiz.  Dessa forma, afasta-se qualquer condicionamento de sua aplicação à aquiescência do réu, tanto é que o 

próprio artigo 373 do CPC também traz a possibilidade de inversão do ônus da prova (“§ 1o Nos casos previstos 

em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá 

o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”). 

 



 
Alternativa D: Errada 

Existem discussões doutrinárias afetas ao momento processual da concessão da inversão do ônus da prova em 

favor do consumidor, que poderia ocorrer no início do processo, no seu saneamento ou na prolação da 

sentença.  Qualquer uma das possibilidades guardam defesas e críticas.  O que precisa ficar claro é que não 

há uma imposição legal de que a inversão ocorra “desde que determinada quando do recebimento da 

inicial”.  

Alternativa E: “Correta”  

A indicação “correta” se encontra entre aspas, pois existem ressalvas quanto à sua redação, visto que a 

afirmação de que a inversão se daria “quando o autor não tiver como desincumbir-se do encargo de provar 

os fatos alegados”, pode gerar uma interpretação equivocada.  A inversão é possibilitada a partir de um 

critério de probabilidade, em que se considera a aparência de lisura das alegações do consumidor.  Assim, 

o que deverá ser comprovada é a plausibilidade de ocorrência do fato alegado, e não o próprio fato em si, 

pois isso dispensaria a necessidade de inversão do ônus da prova.  

Neste contexto, diante do critério de exclusão, a alternativa “E” (“quando o autor não tiver como desincumbir-

se do encargo de provar os fatos alegados, cujo conhecimento for do domínio do réu”) se mostra como a 

única viável a ser marcada como resposta correta. 

QUESTÃO 70: 

O artigo 93 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor/CDC) estabelece as determinações sobre 

a competência jurisdicional para as ações coletivas de defesa dos direitos individuais homogêneos: 

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a 

justiça local: 

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; 

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito 

nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de 

competência concorrente.  (grifos nossos) 

 

Percebe-se a previsão expressa de competência do foro da Capital do Estado ou do Distrito Federal para os 

danos de âmbito nacional ou regional, ressalvada a competência da Justiça federal.   O foro do lugar onde 

ocorreu o dano somente seria o competente, caso o âmbito fosse local, o que não é o caso da questão 

apresentada. 

Assim, a alternativa correta para a questão 70 é a letra “C” (“do Distrito Federal ou da Capital do Estado”). 

Respostas: 

Questão 66: D / Questão 69: E / Questão 70: C 
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