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PRINCÍPIO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR  

(ART. 6º, INC. VIII, DA LEI 8.078/1990) 
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CAPÍTULO III 
Dos Direitos Básicos do Consumidor 

 

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; 
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Ao contrário do que ocorre com a vulnerabilidade, a 

hipossuficiência é um conceito fático e não jurídico, fundado 

em uma disparidade ou discrepância notada no caso concreto.  

 

Observação importante! Todo consumidor é vulnerável, mas 

nem todo consumidor é hipossuficiente. Logicamente, o 

significado de hipossuficiência não pode, de maneira alguma, 

ser analisado de maneira restrita, dentro apenas de um 

conceito de discrepância econômica, financeira ou política. 
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A hipossuficiência, conforme ensina a doutrina, pode ser 

técnica, pelo desconhecimento em relação ao produto ou 

serviço adquirido, sendo essa a sua natureza perceptível na 

maioria dos casos.  

 

Nessa linha, aponta Roberto Senise Lisboa que “O 

reconhecimento judicial da hipossuficiência deve ser feito, 

destarte, à luz da situação socioeconômica do consumidor 

perante o fornecedor (hipossuficiência fática). 
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Todavia, a hipossuficiência fática não é a única modalidade 

contemplada na noção de hipossuficiência. Também caracteriza 

hipossuficiência a situação jurídica que impede o consumidor de 

obter a prova que se tornaria indispensável para responsabilizar o 

fornecedor pelo dano verificado (hipossuficiência técnica). 

Explica-se. Muitas vezes o consumidor não tem como demonstrar 

o nexo de causalidade para a fixação da responsabilidade do 

fornecedor, já que este é quem possui a integralidade das 

informações e o conhecimento técnico do produto ou serviço 

defeituoso”. 
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Desse modo, o conceito de hipossuficiência vai além do sentido 

literal das expressões pobre ou sem recursos, aplicáveis nos 

casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista 

é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito 

caso a caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou 

informacional, diante de uma situação de desconhecimento, 

conforme reconhece a melhor doutrina e jurisprudência.  
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Ocorrência de saques indevidos de numerário depositado em 

conta poupança. Inversão do ônus da prova. Art. 6º, VIII, do 

CDC. Possibilidade. Hipossuficiência técnica reconhecida. O art. 

6º, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do 

direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do 

ônus da prova será deferida quando a alegação por ele 

apresentada seja verossímil, ou quando constatada a sua 

hipossuficiência. (STJ – REsp 915.599/SP – Terceira Turma – 

Rel. Min. Nancy Andrighi).  
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Como antes se adiantou, decorrência direta da hipossuficiência 

é o direito à inversão do ônus da prova a favor do consumidor, 

nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.0788/1990, que 

reconhece como um dos direitos básicos do consumidor “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”. 
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Concluindo o presente item, pode-se dizer que a 

hipossuficiência do consumidor constitui um plus, um algo a 

mais, que traz a ele mais um benefício, qual seja a 

possibilidade de pleitear, no campo judicial, a inversão do ônus 

de provar, conforme estatui o art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990. 

Nesse ponto, cumpre repisar mais uma vez, diferencia-se da 

vulnerabilidade, conceito jurídico indeclinável que justifica 

toda a proteção constante do Código do Consumidor, em todos 

os seus aspectos e seus preceitos. 
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Referência Legislativa: 

 

 

Art. 4º, I do CDC RECONHECIDA A 
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA 
DO CONSUMIDOR, EM AÇÃO 

QUE VERSA SOBRE A 
REALIZAÇÃO DE SAQUES NÃO 

AUTORIZADOS EM CONTAS 
BANCÁRIAS, MOSTRA-SE 

IMPERIOSA A INVERSÃO DO 
ÔNUS PROBATÓRIO. 
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