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REQUISITOS PARA A INVERSÃO JUDICIAL 

 

O primeiro requisito para a inversão do ônus da prova previsto no 

art. 6.º, VIII, do CDC, é a VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DO 

CONSUMIDOR, exigindo-se que suas alegações de fato sejam 

aparentemente verdadeiras, tomando-se por base para essa análise 

as máximas de experiência, ou seja, aquilo que costuma ocorrer em 

situações similares à narrada na demanda judicial.  
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De acordo com o professor Flávio Tartuce, a verossimilhança é uma 

aparência da verdade pela mera alegação de um fato que costuma 

ordinariamente ocorrer, não se exigindo para sua constituição 

qualquer espécie de prova, de forma que a prova final será exigida 

somente para o convencimento do juiz para a prolação de sua 

decisão, nunca para permitir a inversão judicial do ônus de provar. 
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Atenção!  

Registre-se corrente doutrinária contrária ao afirmado, que defende 

ser a verossimilhança fruto de um “juízo de probabilidade extraída 

de material probatório de feitio indiciário, do qual se consegue 

formar a opinião de ser provavelmente verdadeira a versão do 

consumidor”. 
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Para Kazuo Watanabe, “na verdade não há uma verdadeira inversão 

do ônus da prova. O que ocorre, como bem observa Leo Rosenberg, 

é que o magistrado, com a ajuda das máximas de experiência e das 

regras de vida, considera produzida a prova que incumbe a uma das 

partes. Examinando as condições de fato com base em máximas de 

experiência, o magistrado parte do curso normal dos 

acontecimentos, e, porque o fato é ordinariamente a consequência 

ou o pressuposto de um outro fato, em caso de existência deste, 

admite também aquele como existente, a menos que a outra parte 

demonstre o contrário. Assim, não se trata de uma autêntica 

hipótese de inversão do ônus da prova”. 
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O segundo requisito para a inversão do ônus da prova previsto no 

art. 6.º, VIII, do CDC, É A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. 

Trata-se de requisito bem mais polêmico na doutrina que o 

primeiro, embora seja possível se verificar uma tendência 

doutrinária majoritária no sentido de entender que a 

hipossuficiência exigida pela lei é a técnica. 
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A condição econômica do consumidor, portanto, é irrelevante, porque 

mesmo consumidores abastados, eventualmente em situação 

econômica até mais confortável que a do fornecedor, podem ter 

dificuldades de acesso às informações e meios necessários 

à produção da prova. Nas corretas palavras de Kazuo Watanabe, 

“ocorrendo, assim, situação de manifesta posição de superioridade 

do fornecedor em relação ao consumidor, de que decorra a conclusão 

de que é muito mais fácil ao fornecedor provar a sua alegação, poderá 

o juiz proceder à inversão do ônus da prova”. 
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De acordo com professor Flávio Tartuce: Deve-se ter muito cuidado 

no caso concreto com essa inversão do ônus da prova, porque não 

parece razoável que com a inversão no caso concreto ao fornecedor 

seja imposto um ônus do qual será extremamente difícil, ou até 

mesmo impossível, se desincumbir. A superioridade técnica do 

fornecedor deve se manifestar no caso concreto de forma que a ele 

seja viável ou mais fácil a produção da prova, e quando isso não 

ocorre é difícil sustentar a hipossuficiência do consumidor. 
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“O Código de Defesa do Consumidor não impõe expressamente 

qualquer limitação aos efeitos da inversão judicial do ônus da prova, 

ou seja, nele não se vê qualquer veto explícito às inversões que 

ponham o fornecedor diante da necessidade de uma probatio 

diabolica. Mas, se é ineficaz a inversão exagerada mesmo quando 

resultante de ato voluntário de pessoas maiores e capazes (CPC, 

art. 333, II), com mais fortes razões sua imposição por decisão do 

juiz não poderá ser eficaz quando for além do razoável e chegar ao 

ponto de tornar excessivamente difícil ao fornecedor o exercício de 

sua defesa.  

 

 



Inversão do Ônus da Prova 

Eventuais exageros dessa ordem transgrediriam a garantia 

constitucional da ampla defesa e consequentemente 

comprometeriam a superior promessa de dar tutela jurisdicional a 

quem tiver razão (acesso à justiça). 

 

lições de Cândido Rangel Dinamarco. 

 

 

 

 

 



Inversão do Ônus da Prova 

 JURISPRUDÊNCIA 

No mesmo sentido se manifestou o Ministro do Superior Tribunal de 

Justiça Luiz Felipe Salomão, ao afirmar em voto que, “ainda que se 

trate de relação regida pelo CDC, não se concebe inverter-se o ônus 

da prova para, retirando tal incumbência de quem poderia fazê-lo 

mais facilmente, atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e 

natural, não o conseguiria”. 
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O professor Flávio Tartuce defende a aplicação do art. 373, § 2.º, do 

Novo CPC à inversão ora analisada na seara consumerista. Se o 

motivo da inversão em ambos os casos é a hipossuficiência técnica 

da parte, é consequência natural que, em ambas, a inversão não 

acarrete dificuldade insuperável para a parte contrária. Nos termos 

do dispositivo ora analisado, a redistribuição do ônus da prova não 

pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela 

parte seja impossível ou excessivamente difícil. 
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Aplicada em: 2017. Banca: VUNESP. Órgão: Prefeitura/SP 

Prova: Procurador 

O direito básico que garante ao consumidor ter acesso à 

possibilidade da inversão do ônus da prova em ações judiciais de 

demandas consumeristas é conhecido como 

 

a) acesso à Justiça. 

b) igualdade das contratações. 

c) informação e educação. 

d) efetiva reparação de danos. 

e) facilitação da defesa do consumidor em juízo. 
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Aplicada em: 2017. Banca: CESPE. Órgão: TJ-PR. Prova: Juiz 
Substituto 
 
Maria, aposentada, compareceu a uma agência bancária para sacar 
seu benefício previdenciário. No entanto, ao consultar o extrato, 
verificou que o numerário fora sacado por terceiro. Inconformada, 
procurou a defensoria pública, que ajuizou ação de indenização, 
requerendo, entre outras coisas, a inversão do ônus da prova em 
favor de Maria. Por sua vez, em sua resposta, a instituição 
financeira alegou fato exclusivo da vítima, porquanto a operação 
fora realizada mediante a utilização de cartão e senha pessoal. 
Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da 
legislação aplicável ao caso e da jurisprudência do STJ. 
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a) O juiz deverá deferir o pleito de inversão do ônus da prova em 
favor da autora, pois cabe à instituição financeira demonstrar a 
regularidade do saque. 

b) Maria deverá demonstrar sua vulnerabilidade e a verossimilhança 

do alegado. 

c) O momento processual adequado para a inversão do ônus da 

prova será quando a sentença for proferida. 

d) O fato exclusivo da vítima não afasta a responsabilidade, pois ele 

sucumbe ao princípio da reparação integral em favor do consumidor. 
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Aplicada em: 2017. Banca: CESPE. Órgão: TJ-PR. Prova: Juiz 
Substituto 
 

a) O juiz deverá deferir o pleito de inversão do ônus da prova em 

favor da autora, pois cabe à instituição financeira demonstrar a 

regularidade do saque. 

 

 

 

 
Súmula 479 STJ: As instituições financeiras 
respondem objetivamente pelos danos gerados 
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos 
praticados por terceiros no âmbito de operações 
bancárias.  
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Aplicada em: 2016. Banca: EXATUS. Órgão: Ceron – RO. 
Prova: Direito 
Com relação a inversão do ônus da prova no âmbito do Código de 
Defesa do Consumidor, pode-se afirmar que:  
 
a) Não pode ser deferida em favor do Ministério Público, por não ser 
considerado hipossuficiente.   
b) Pode ser negada caso o consumidor não comprove sua 
vulnerabilidade e o fumus boni juris do caso.  
c) É regra geral nas ações envolvendo consumidor.  
d) admissível quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, 
segundo as regras ordinárias de experiência.   
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