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1 - Introdução 
Por força de mandamento 

constitucional. o Congresso Nacio
nal votou e o Presidente sancionou 
o primeiro Código de Defesa do 
Consumidor do Brasil e também do 
mundo (lei n.O 8.078, de 11.09.90). 
A Constituição democrática de 
1988. ao contrário da anterior. em
bora ainda de maneira superficial, 
reconheceu, formalmente, a figura 
do consumidor como sujeito com 
identidade própria e a merecer tu
teia especial. Segundo seu texto, 
"o Estado promoverá, na forma da 
lei. a defesa do consumidor" (art. 
5.°. XXXII). sendo que ·8 ordem 
econômica·. entre outros prinCí
pios. deve observar .. a defesa do 

Uma Comissão de juristas de 
São Paulo foi encarregada de elabo
rar o novo Código, sendo que seu 
trabalho está na origem de todos os 
Projetos apresentados na Câmara 
dos Deputados e no Senado (Pl n.O 
1.149/88, do Deputado Geraldo Alck
min Filho, com emenda substitutiva 
de 14.12.88, Pl n.O 1.955/89. do De
putado Michel Temer, Pl n.O 1.330/ 
88, da Deputada Raquel Cindido e 
Pl n.o 1.449/88, do Deputado JOI6 
YUIl88, Pl n.O 1/89, do. Senador Ro
nan Tito e Pl n.O 97/89. do Senador 
Jutahy MagaIhiea). 

Diversos são os artigos do Có
digo que, direta ou Indiretamente, 
protegem a saúde do consumidor. 
Não se imagine. todavia, que o Có
digo cuide apenas dos aspectos de 
saúde e segurança do consumidor. 

Consumo no Código de Defesa 
do Consumidor 

77. A Prevençllo dos Acidentes da 
Consumo 

78. A Repress60 dos Acldantes da 
Consumo 

79. A Repal'llç6o dos AcIdentes de 
Consumo 

20. Conclus60 

consumidor" (art. 170. V). Finalmen
te. as Disposições Constitucionais 
Transitórias determinam que ·0 

Congresso ·Naclonal, dentro de cen
to e vinte dias da promulgação da 
Constituição. elaborará código de 
defesa do consumidor" (art. 48). 

O Direito do Consumidor. como ra
mo novo do Direito, tem objeto mui
to mais amplo. propondo-se a regrar 
todas as facetas da proteção do 
consumidor, quer na sua dimensão 
sanitária, quer na sua órbita cOn
tratual ou pré-contratual. bem como 
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nos seus prolongamentos proces
sual e penal. 

Não obstante sejam tão vas
tos os domínios da proteção do 
consumidor, neste curto texto 8 

nOssa preocupação ficará restrita à 

~ tutela de sua incolumidade fil'lco
psíquica concentrando-se, portanto. 
nos dispositivos do Código de De
fesa do Consumidor que abordam 
diretamente a matéria (arts. 8.° a 
17, 25, 39, inciso VIII, 51. I. 56, 63 
a 66 e 101 a 102). Outros aspectos 
relevantes do Direito do Consumi
dor. especialmente os contratuais 
e pré-contratuais, só serão mencio
nados quando diretamente relacio
nados com tal proteção. 

O presente trabalho tem, des
ta forma, limites bem modestos: 
traça algumas linhas - como mera 
reflexão prelim.nar - apenas quan
to ao controle exercido pelo Direito 
do Consumidor sobre a Inofensivi
dade dos produtos e serviços, dei
xando de fora qualquer discussão 
mais aprofundada dos chamados 
vicios de qualidade por inadequa
ção, isto é, dos vícios redibitórios 
no Direito tradicional (arts. 18 e 
seg4intes do Código). 

., . 
2 - As Duas Orbltas 
de Proteção ao 
Consumidor 

No Direito do Consumidor é 
possível enxergar-se duas órbitas 
distintas - embora não absoluta
mente excludentes - de preocupa~ 
ção. A primeira centraliza suas 
atenções na garantia da Incoluml· 
dade físlco-psiquica do consumidor, 
protegendo sua saúde e segurança, 
ou seja, preservando sua vida e In

tegridade contra os acidentes de 
consumo (veja-se. em especial. os 
arts. 8 a 17 do Código). A segunda. 
diversamente, busca regrar a sua 
Incolumidade acon6mlca (no Códi
go, por exemplo, consulte-se. entre 
outros, os arts. 18 a 21, 30, 32 e 
35). Em outras palavras: uma afeta 
o corpo e a outra o bolso do con
sumidor. Todavia. mesmo quando a 
atividade do fornecedor provoca da
nos à Incolumidade físico-psíquica 
do consumidor, reflexamente está 
atingindo igualmente sua incolumi
dade econômica. ocasionando dimi
nuição de seu patrimônio. Logo, 
para a identificação do tipo de es
fera que foi atacada pela atividade 
do fornecedor não se deve buscar 
um traço exclusivo e sim o prepon
derante. 

Exemplo típico de conduta que 
afeta preponderantemente a incolu
midade físico-písqulca do consumi
dor é a colocação no mercado de 
bens de consumo {produtos e ser
viços) defeituosos capazes de cau
sar acidentes. Além .de afetar a ór
bita da segurança do consumidor, 
tal atividade traz também um invó
lucro econômico: é que as regras 
de responsabilidade - assim como 
as de prevenção e repressão 
pelos acidentes de censumo "têm 
um impacto sobre os Interesses 
econômicos e de segurança dos 
consumidores" (1). 

Os bens de consumo lança
dos no mercado podem causar dois 
tipos básicos de prejuízos ao con
sumidor. Primeiro. uma deprecia
ção do próprio bem em razão de um 
vício que atinge s~a utilidade in
trínseca. O Direíto tradicional re
solve tais casos como uma "exe
cução defeituosa do contrato" (é o 

caso dos arts. 18 a 25 do CódIgo). 
Em segundo lugar, com a revolução 
industrial e com o surgimento da 
sociedade de consumo - ambiente 
de progresso tecnológico com dlver· 
sldade de produtos e serviços com
plexos - aparece um outro tipo de 
dano. decorrente não mais dé uma 
depreciação do bem. mas provoca
do pelo próprio bem em si consl· 
derado (2). Assim sucedeu com a 
talidomida e o talco morhange, en
tre tantos outros casos de aciden
tes de consumo. 

I:! na. proteção da saúde 
do consumidor, conseqOentemente. 
que este novo Direito protege o ser 
humano diretamente, garantindo. em 
síntese. sua própria vida. O consu· 
midor, por maiores que sejam os 
abusos praticados na sua esfere 
econômica. seja com publicidade 
eng~nosa. seja com cláusulas con
tratuais abusivas. ainda assim não 
é afetado profundamente no seu 
próprio suporte de vitalidade. Já 
no ataque que sofre quanto 11 sua 
saúde ou segurança, ganha desta
que o perigo. não à sua integrida
de como sujeito-econômico, mas 
muito mais à sua existência como 
sujeito-vivo. Daí a relevância (3) e 
o rigor(4) das normas que têm sido 
promulgadas pelos diversos países 
para o regramento dos acidentes de 
consumo. 

De regra. face às próprias dis
torções do sistema capitalista (5), 

os aspectos econômicos da prote
ção do hipossuficiente (não somen
te do consumidor. mas do Cidadão 
titular de direitos ambientais, das 
pessoas portadoras de deficiências 
físicas e psíquicas. etc.) ganham 
destaque em relação aos outros 
relacionados à sua saúde. No que 
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QÍ//!e ACidentes de COl7sumo 
170 Código de Oemsa do Consumidor 

tange à relação de consumo, o Di seja, a de proteger a incolumidade mente, pela diminuição dos impos
reito do Consumidor busca corrigir físico-psfquica do consumidor. tes. já que doentes e inválidos, com
tal anomalia. Não deixa de ser ver preensivelmente. não produzem no 
dade, contudo, quê o Direito do Con
sumidor não se esgota na proteção 
da saúde e segurança do consumi

3 - O Mercado de 
Massa e a Saúde do 

mesmo nível dos individuos sa
dios (11). 

dor. Mas, inegavelmente, seu obje Consumidor ·4 - O Meio Ambiente 
tivo maior consiste, exatamente. em 
tutelar a incolumidade físico-psíqui
ca deste sujeito (6), buscando elimi

Já se tornou lugar comum a 
afirmação de que vivemos em uma 
sociedade de consumo (" Konsum

e a Proteção da 
Saúde do 

nar do mercado os produtos e ser geselleschaft" dos alemães) (9), Consumidor 
viços que não estão adequados às caracterizada pelos fenõmenos de ~ do conhecimento geral que 
exigências sociais: especialmente produção em massa e de consumo certos produtos e serviços causam 
às de segurança m. em massa. Essa massificação da danos diretos, não apenas ao con

Historicamente. o Direito do vida moderna tem reflexos impor sumidor que os utiliza, mas à cole
Consumidor surgiu de um amontoa tantes no tipo e no modo de prote tividade como um todo através da 

do de normas de origens diversas ção à saúde do consumidor que se sua dispersão no meio ambien

e com objetivos não poucas vezes pretende implantar. Se a produção te 1121. É o caso de um automóvel 

contraditórios, de caráter repressivo de bens de consumo ocorre de ma defeituoso· que pode provocar pre

quase sempre. Tinham em comum, neira massificada, é natural que os juízos em relação ao seu proprietá

entretanto, o traço de buscar, de riscos e danos provocados pelo pro rio ou condutor (consumídor),as

uma forma ou de outra, tutelar a cesso de consumo tenham igual di sim como em relação ao mero tran

saúde do consumidor. Eram leis e mensão. E riscos e danos em massa seunte. 

regulamentos que impunham certos exigem soluções em massa. Logo, Mas ao lado dos produtos e 

• standards" de qualidade para pro os tipos de instrumentos de pre serviços que provocam danos dire

dutos considerados de primeira ne venção, reparação e repressão aos tos à saúde (riscos imediatos), há 

cessidade à sobrevivência do con riscos e danos de consumo não outros que operam pela via trans

sumidor, como, por exemplo. os ali podem ser iguais àqueles utilizados versa. São os produtos e serviços 

mentos e medicamentos. Foi assim em uma SOCiedade pré-industrial. que, ao afotarem o meio ambiente. 

na França, nos meados do século A visão difusa (pulverizada) acabam por. em um processo refle

passado. onde, conforme constata do mercado de consumo teve im· xo, atingir o consumidor (riscos 

ção oficial, 53<\'0 do leite comercia· plicações profundas nos instrumen mediatos). Conseqüentemente, a tu· 

lizado em Paris era adulterado (8 1 • tos administrativos e processuais tela da sallde. nos dias atuais. não 

Abusos tão graves que o legisla Eleitos pelo Código para proteger pode dirigir suas atenções apenas 

der francês acabou por promulgar ::l saúde do consumidor. Não há aos riscos imediatos a que está sub· 

a Lei de 1.Q de Agosto de 1905, de dúvida que seus autores estavam metido o consumidor individual. ol

natureza penal. Com o desenvol· bem conscientes dos custos so vidando-se, por inteiro, do que acon· 

vimento da nova disciplina, mais e ciais 110' provocados pela presença tece ao seu redor em termos de 

mais os aspectos contratuais (cláu de produtos e serviços perigosos degradação ambiental, ou seja, dos 

sulas abusivas) e pré-contratuais no mercado. A sociedade, de fato, riscos mediatos. O Código não per

(publicidade) passaram a merecer a acaba sendo sacrificada duas ve deu de vista os riscos mediatos. 

atenção dos doutrinadores. Tal não zes. Primeiro sofre com despesas Tanto assim que, de modo pioneiro 

indica, de maneira alguma, que a em cuidados médicos e hospitala em todo o mundo. adotando suges

"ratio· do Direito do Consumidor res, com pensões por invalidez e tão nossa. introduziu dispositivos 

tenha se distanciado  ou deva se com indenizações múltiplas. Segun de índole eminentemente ambientai 
distanciar  daquela primitiva, qual do. é prejudicada, fundamental (arts. 37, par. 2.°, e 51, XIV). 

18 • Ht:Mill~I'~ Advogado n. 33, dez. 1990

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)s Vê-se. assim. que o conceito 
In de adequaçio às exigências sociais, 
no fundamento para a colocação de 
a. produtos e serviços no mercado e 

para a responsabilização do forne
cedor. deve açambarcar a Idéia de -e 	 uma produção e uma comercializa
ção ambiental mente Inóxias. Não 
podemos esquecer que produtos e 
serviços há que. embora sem apre
sentar qualquer risco imediato para 

le o consumidor individual. Indireta
m mente. por atacarem o melo am
n biente. são de nocividade extrema
e da, podendo. pela via transversa, 
a causar danos irreparáveis e, de re
l gra. de proporções coletivas. O 
II desastre ecológico de Minamata, no 
I Japão. e a degradação contínua da 
l- camada 	de ozônio devem servir de 
i- alerta. Inarredável, portanto, a ca
I- nexão entre os problemas ambien

tais e os do consumo (13) , 

5 .. As inovações do 
C6dlgo 

Torna-se difícil apontar algu
mas Inovações do Código, Já que a 
própria idéia de Código é. em sI 
mesma, uma grande novidade. De 
qualquer modo, o Código promove 
alterações substanciais nos siste
mas de Direito Civil, de Direito 
Processual Civil e de Direito Pe
nai brasileiros. Impossivel é. nos li
mites estreitos deste texto, esmiu
dar todas as Inovações produzidas. 

Como já se mencionou acima. 
o presente trabalho tem um campo 
de preocupação extremamente res
trito: cuida somente da proteção 
da saúde do consumidor no novo 
Código. dando especial atenção ao 
regime de responsabilidade civil 

instaurado para os acidentes de 
consumo. 

6 .. A Saúde e sua 
Tutela no Novo 
C6d1go 

Não custa repetir que o Direi
to do Consumidor funda-se, em pri
meiro lugar, na proteção da saúde 
e segurança do consumidor. ':;com
preensivel. assim, que o Código te
nha dado grande atenção a esta tu
teia (14), 

6.1 	 - A necessidade de proteçio 
'egal da uúde do c0nsu

midor 

Não é recente o clamor públi
co em favor de maior proteção para 
a saúde do consumidor brasileiro. 
Os abusos existentes no mercado. 
tal qual sucedeu em outros países, 
como que forçam o legislador a in
tervir nas relações entre consumi
dores e fornecedores (15). 

As circunstâncIas concretas 
de exorbitância no exerc(clo da li
berdade de mercado estão. conse
qüentemente. na origem da deter
minação constitucional para que se 
elaborasse um Código de Defesa 
do Consumidor. O Poder Legislativo. 
tanto aqui como em outros países. 
com surpreendente unanimidade. 
mesmo quando os ventos de neoll
berallsmo parecem soprar com mais 
vigor, tem buscado mecan Ismos de 
proteçAo mais efetiva para o con· 
sumldor. particularmente no contro
le da periculosidade de produtos e 
serviços. Novamente o melhor 
exemplo é o francês onde a lei de 
21 de Julho de 1983, sobre a segu
rança 	 dos consumldorés. foi pro

mulgada com 321 votos a favor. 
nenhum contra e 1'59 absten
ções (16). O nosso Código, por seu 
lado, foi aprovada por'unanimidade 
na Câmara dos Deputados. 

6.2 	- O código e a proteçio direta 
da saúde 

O vocábulo saúde é usado 
mais de dez vezes em diferentes 
disposições do Código. Há até mes
mo uma Seção deRominada Da Pro
teção II Saúde e Segurança do con
sumidor (Seção I. do Capítulo IV. 
do Título 1), Vê-se. assim. que o le
gislador demonstrou grande preo
cupação com a higidez física e men
tal do consumidor. 

O Código não definiu saúde. 
A dúvida que fica é se o legislador 
pretendeu dar à saúde um conceito 
amplo. como o da Organização Mun
dial de Saúde. ou um outro mais res
trito. Ademais, quase sempre utiliza 
tal vocábulo em conjunto com segu
rança • .:; como se para o legislador 
uúde e segurança fossem institu
tos inseparáveis. Quer nos parecer 
que os dois conceitos não dizem a 
mesma coisa. Segurança é termo 
mais amplo, envolvendo não somen
te a saúde física e mental, mas 
igualmente a percepção de conforto 
social do consumidor para com o 
produto ou serviço, ou até mesmo 
para com o mercado como um todo. 
Todavia, autores há que nio distin
guem entre um e outro (17). Para a 
Interpretação correta dos dois ter
mos o aplicador da lei terá que re
correr, necessariamente. a outras 
·ciências. 
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e /""""11 .fl Jr_, 

no Código de Oe/esa do Consumidor 

7 - A Proteção da 
Saúde como Direito 
Básico do 
Consumidor 

o Código, já em um de seus 
primeiros artigos .(art. 6.°, 1). diz 
que é direito básico do consumidor 
•a proteção da vida, saúde e segu
rança contra os riscos provocados 
por práticas no for.necimento de 
produtos e serviços considerados 
perigosos ou nocivos". Note-se a 
ênfase preventiva do texto legal ao 
se referir a riscos em vez de danos. 
Ou seja, o legislador ressalta que, 
ao cumprir seu dever de proteger 
o consumidor, a autoridade (admi
nistrativa ou judicial) não deve 
aguardar a manifestação do dano, 
reparável ou não. Basta uma mera 
potencialidade, uma simples possi
bilidade de dano para que o dever 
de tutela surja em sua inteireza. 

Mais adiante, ainda no artigo 
6.°, afirma-se que o consumidor tem 
direito à -informação adequada e 
clara ... sobre os riscos que apre
sentem· os diferentes produtos e 
serviços (inciso 111). Este inciso, em 
uma leitura conjunta com o primei
ro, erige a informação do consumi
dor como o melhor instrumento de 
prevenção contra os danos causa
dos por produtos e serviços. 

Nesta matéria, o Código ino
va por duas razões: primeiro por 
eleger a informação como o instru
mento mais importante na preven
ção dos acidentes de consumo (18); 

segundo, o tradicional dever de 
informar-se (-caveat emptor"), a car
go do consumidor, transforma-se 
em dever de informar por parte do 
fornecedor. Há. pois, uma inversão 
radical de obrigações. No sistema 

20 • HRVISlra 

clássico. competia ao fornecedor 
simplesmente colocar no mercado 
produtos e serviços sem vícios de 
qualidade ou de segurança. Agora. 
com o novo sistema, tal não basta. 
Acrescenta-se o ônus de esclarecer 
o consumidor sobre os riscos, ma
nuseio e até mesmo qualidades dos 
bens de consumo. 

Finalmente. se o dano. apesar 
de todas as cautelas. ocorrer, o CÓ
digo assegura ao consumidor 
ainda como direito básico - Ma efe
tiva ... reparação de danos patrimo
niais e morais, individuais, coletivos 
e difusos· (art. 6.0, VI). Uma vez 
que o dano é provocado, dá-se iní
cio às fases repressiva e reparató
ria da proteção ao consumidor. 
Mesmo em tais casos - dano já 
ocorrido - as medidas preventivas 
continuam a vigorar, não apenas 
para evitar a repetição de ,acidentes 
semelhantes. mas, ainda, para im
pedir a ampliação ou propagação 
do prejuízo. 

8 - A Teoria da 
Qualidade e suas 
Implicações para a 
Saúde 

A teoria da qualidade - nos 
termos da formulação que propo
mos - comporta dois aspectos 
distintos: a proteção do patrimônio 
do consumidor (com o tratamento 
dos vícios de qualidade por inade
quação) e a proteção da saúde do 
consumidor (com o tratamento dos 
vícios de qualidade por inseguran
ça). Logo a teoria da qualidade tem 
um pé na órbita da tutela da inco
lumidade físico-psíquica do consu
midor e outro na tutela de sua In· 
columidade econômica. 

o Código adotou esta perspec
tiva dicotômica da teoria da qua
lidade. Observe-se que a proteção 
da saúde do consumidor (normas 
de prevenção e normas de respon
sabilidade pelo fato do produto e do 
serviço) e a proteção do patrimônio 
do consumidor (responsabilidade 
por vicio do produto e do serviço) 
estão perfeitamente separadas. 
aquela nos artigos 8 a 17 e esta 
nos artigos 18 a 25. 

Só o aspecto sanitário da pro
teção do consumidor tem relevân· 
cia específica para o estudo dos 
acidentes de consumo. Certo é que 
em diversos casos, o mesmo pro
duto ou serviço ao apresentar um 
vício de qualidade por inadequação 
(vício redibitório no Direito tradi
cional) também traz consigo um ví
cio de qualidade por Insegurança, 
ou vice-versa. Todavia, enquanto 
que a prestabilidade dos produtos e 
serviços é uma condição positiva 
Imposta ao fornecedor. o respeito 
da segurança do consumidor ocor· 
re como uma condição negativa da 
produção e comerCialização no 
mercado de consumo. 

O Direito clássico desconhe
cia a distinção que ora propomos 
entre vlcios de qualidade por Inade
quação e vícios de qualidade por 
insegurança. Por isso mesmo. tra
tava a questão de segurança como 
uma vertente acessória da proble
mática da adequação ou prestabili
dade do produto ou serviço. Cabe. 
conseqüentemente, ao Direito do 
Consumidor apartar os dois concei
tos elevando a preocupação com a 
segurança de produtos e serviços 
8 um fim em si mesmo. 

Além disso. o regime juridico 
da responsabilidade civil é mais 

n. 33, dez. 1990

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: rígido para os vícios de qualidade 

I por insegurança do que para aque· 

o les por inadequação, na medida em 

9 que os primeiros dizem respeito à 

I saúde do consumidor. Pela mesma 
) razão, o universo dos sujeitos pro
) tegidos contra os vícios de quali

dade por insegurança é mais amplo 
que aquele tutelado contra os vf
cios de qualidade por Inadequa
ção (19). O Direito do Consumidor, 
no que se refere aos acidentes de 
consumo, confere proteção a qual
quer pessoa, pouco Importando te
nha ela adquirido pessoalmente o 
produto ou serviço ou, ao contrário, 
seja um simples transeunte vítima 
do mesmo defeito. Assim, tanto o 
consumidor que adquire um automó
vel defeituoso como o pedestre que 
vem a ser atingindo em decorrên
cia do. defeito podem beneficiar-se 
do mesmo regime jurídico de res
ponsabilidade civil. J: que, por estar 
em jogo o bem jurídico vida, • não 
existe qualquer razão para limitar 
a proteção aos consumidores" di
retos (20). 

9 - Os Vícios de 
Qualidade por 
Insegurança 

Os produtos e serviços colo
cados no mercado devem cumprir, 
além de sua função econômica es
pecífica, um objetivo de segurança. 
Ouando se fala em segurança no 
mercado de consumo o que se tem 
em mente é a idéia de risco: é da 
maior ou menor presença deste que 
decorre aquela. No sentido aqui em
pregado, o termo risco é enxergado 
como a probabilidade de que um atri
buto de um produto ou serviço ve
nha a causar dano à saúde humana. 

Soa como lugar comum dizer que 
a vida humana é uma atividade de 
driblar riscos. De fato, tanto os 
indivfduos, como a sociedade em 
geral, • assumem riscos e é impos
sível vivermos do modo que quere
mos sem assumi-los· (21). 

Não se imagine que o Direito 
do Consumidor seja ou pretenda ser 
capaz de transformar o mercado em 

um paraíso absolutamente seguro, 
sem qualqlJ8r risco para o consu
midor. Seus fins são mais modes
tos. O objetivo da teoria da quali
dade - na sua vertente de prote
ção à incolumidade físico-psíquica 
do consumidor - • não é reduzir 
todos os riscos associados com pro
dutos a um patamar zero, já que o 
custo seria muito maior do que 
aquele que os indivíduos e a socie- . 
dade podem arcar. O que se preten
de é que todos os esforços sejam 
encetados para assegurar que os 
riscos mantenham-se no limit,e do 
razoável" (22\. 

9.1 	 - Conceito de vicio de quali
dade por insegurança 

A qualidade dos produtos e 
serviços pode ser maculada de duas 
formas: através dos vícios de qua
lidade por inadequação e por inter
médio da presença de vícios de qua
lidade por insegurança. Estes pode
riam ser conceituados como sendo 
a desconformldade de um produto 
ou serviço com as expectativas le
gítimas dos consumidores e que 
tem a capacidade de provocar aci
dentes de consumo. 

Logo, no conceito de vício de 
qualidade por insegurança, encon
tramos dois elementos: a descon
formldade com uma expectativa Ie

gitima e a capacidade de provocar 
acidentes. Sem que estejam reuni
dos estes dois elementos não há 
que se falar em vício de qualidade 
por Insegurança. Assim, quando a 
expectativa legítima dos consumi
dores existe em relação a uma des
conformidade que não tenha o con
dão de provocar acidentes (a cor ou 
paladar de um produto), não esta
mos diante de um vício de quali
dade por insegurança. O mesmo su
cede quando a capacidade de causar 
acidentes exista mas não haja a le
gítima expectativa dos consumido
res em sentido diverso (uma faca 
ou um pesticida). Com tal conceito, 
chegamos à conclusão que vício de 
qualidade por Insegurança e defeito 

acabam por se confundir. 

9.2 	- A dimensão dos vícios de 
qualidade por Insegurança 
na sociedade de consumo 

A maior preocupação do Di
reito do Consumidor, não custa re
petir, é com a segurança e saúde 
do consumidor face aos riscos .pro
vocados por produtos e serviços in
troduzidos no mercado. •Os pro
blemas de saúde e segurança são 
os mais importantes daqueles co
locados pela proteção ao consumi
dor" (23). Diversos são os modos 
através dos quais o Direito do Con
sumidor luta contra os acidentes 
de consumo. A objetivação da res
ponsabilidade civil para tais casos 
é tão-somente um dos instrumen
tos entre tantos outros que orien
tam o combate contra os produtos 
e s·erviços perigosos. 

O número de acidentes de 
consumo é alarmante. Calcula-se 
que, anualmente no Mercado Co· 
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mum Europeu, de 25.000 a 30.000 
pessoas morrem e de 4.000.000 a 
5.000.000 sofrem lesões em decor
rência de acidentes domésticos re
lacionados com o consumo (24). 

Nos Estados Unidos os cálculos são 
mais estarrecedores: 36.000.000 de 
pessoas acidentadas. dentro e fora 
de suas residências (25). Os aciden
tes catastróficos como o da talido
mida e o do azeite espanhol repre
sentam apenas uma pequena fração 
dos danos sofridos pelos consumi
dores (26) 

to - A Segurança 
como um Conceito 

.Relativo 
De uma maneira geral. pode

se dizer que não há produto ou ser
viço totalmente seguro. A produção 
em massa é incapaz de criar pro
dutos e serviços· completamente 
isentos de defeitos. Os bens de con
sumo modernos. se por um lado 
oferecem crescente conforto e ino
vação, por outro aumentam. na mes
ma ou em maior proporção. seus 
riscos. como decorrência natural de 
sua progressiva complexidade. as
sim como de sua quantidade e mul
tiplicidade no mercado (27). Todo 
produto ou serviço, por mais se
guro e inofensivo que seja. traz 
sempre uma ponta de insegurança 
para o consumidor. Não se pode, 
é claro. denominá-los de produtos 
ou serviços viciados, portadores de 
defeito. Seria esta uma inseguran
ça que está em acordo com as le
gítimas expectativas dos consumi
dores. 

Ou seja, em maior ou menor 
proporção, quase todo bem de con

22 • Revista do AdVOl'1BClfo 

esponsaóll;dade e ACidentes Consumo 
no Cóoígo de Demsa do' Consumidor 

sumo traz em si o elemento da • ca
pacidade de causar acidente". Con
seqüentemente, como já referido 
acima, a noção de segurança depen
de do casamento deste elemento 
com um outro: a • desconformidade 
com uma expectativa legítima" do 
consumidor. Aliás, o Código adotou 
tal relatividade ao caracterizar co
mo defeituoso o produto ou serviço 
quando não oferecer "a segurança 
que dele legitimamente se espera" 
(arts. 12, par. 1.0, e 14, par. 1.0). !: 
o elemento da "desconformidade 
com uma expectativa legítima" re
conhecido no texto legal. 

t t - A Distinção 
entre Periculosidade 
Inerente e 
Periculosidade 
Adquirida 

Os produtos e serviços. quan
to à sua segurança, podem ser, di
dática e juridicamente. divididos em 
dois grandes grupos: os de pericu
losidade inerente (ou latente) e os 
de periculosidade adquirida (em ra
zão de um defeito). Poder-se-ia, 
ainda, identificar um terceiro gru
po: a periculosidade presumida. 
Esta nomenclatura que propomos 
encontra-se, de certo modo, em sin
tonia com as linhas gerais da dou
trina estrangeira (28). O CódIgo de 
Defesa do Consumidor incorporou 
tal sistematização: há previsão de 
periculosidade inerente (art. 8.0 , 

"caput"), de periculosidade adqui
rida (arts. 12. "caput", e 14, ·ca
putO) e de periculosidade presumi
da (art. 10. "caput"). 

Temos de reconhecer que esta 
distinção. quando observada pelo 

ângulo dos eventuais danos sofri
dos pelo consumidor, sujeita-se à 
crítica. Afinal. tanto a PE1riculosi. 
dade inerente quanto a periculosi
dade adquirida representam um ris
co para a segurança do consumidor 
e por isso mesmo, sua "proteção é 
igualmente necessária em todos os 
casos" (29). Só que. para fins de re
gime Jurídico, principalmente no 
que tange à responsabilidade civil. 
a divisão produz conseqüências sig
nificativas (30). Ao Direito do Con· 
sumidor importa. fundamentalmen
te, a periculosidadé adquirida. Ex

,cepcionalmente, como veremos, a 
periculosidade latente. por se trans
formar em periculosidade adquirida 
em virtude de carência informativa, 
ganha relevância Jurídica. 

Em matéria de proteção da 
saúde e segurança dos consumido
res vige a noção geral da expecta
tiva legítima do consumidor: Isto é, 
a idéia de que os produtos e servi
ços colocados no mercado devem 
atender as expectativas de seguran
ça que deles 'legitimamente se es
pera (31). As expectativas são legí
timas quando, c~mfrontadas com o 
estágio técnico e as condições eco
nômicas da época. mostram-se plau
síveis. justificadas e reais. I! basi
camente o desvio deste parâmetro 
que transforma a periculosidade ine· 
rente de um produto ou serviço em 
periculosidade adqUirida. 

A periculosidade integra a zo
na da expectativa legítima (periculo
sidade Inerente) com o preenchi
mento de dois requisitos. um obje
tivo e outro subjetivo. Em primeiro 
lugar. exige-se ql!e a existência da 
periculosidade esteja em acordo 
com o tipo específico de produto ou 
serviço (critério objetivo). Em se
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'i- gundo lugar, o consumidor deve es
à tar total e perfeitamente apto a pre· 
ii vê-Ia, ou seja, o risco não o sur
:i- preende (critériO subjetivo). 
s· Aliás o Código, a esse res
)r peito, é taxativo: • produtos e servi
é 

ços colocados no mercado de con
IS 

sumo não acarretarão riscos à saú
t

de ou segurança dos consumido
o 

res, exceto os considerados n0r
I, 

mais e previsíveis em decorrência 
1

de sua natureza e fruição· (art. 8.°, 
l

·caput", grifo nosso). A noçio da 
I

expectativa legítima carrela, no tex
c

to legal. os dois requisitos acima 
a 

mencionados, sendo um objetivo
I

(normalidade), e o outro subjetivo
a 

(previsibllidade). Faltando qualquer 
I, 

um dos dois, ou ambos. a periculo
sidade deixa a área da expectativa 

!a legítima (periculosidade Inerente) e 
) submete-se tiO regime que o Código 
lo estabelece para a periculosidade 
i, adquirida ou presumida. 
1- Uma obrigação abrangente co
11 mo a estampada no principio geral 
I- da segurança dos bens de consumo 

há que ter limites. Não se pode con
denar, por exemplo. o fabricante da 
corda utilizada pelo suicida ou o da 
navalha, Instrumento do crime de 
assassinato (32). O legislador busca, 
então, com os olhos voltados para a 
realidade do mercado de consumo, 
delimitar as fronteiras deste prin
cípio geral. Dafque 8 periculosidade 
inerente raramente dá causa à res
ponsabillzação do fornecedor. Esta 
é conseqüência natural da periculo
sidade adquirida (e também da pre
sumida). Isto é. a Insegurança que 
supera as fronteiras da expectativa 
legitima dos consumidores. 

Na determinação do que é e 
do que não é perigoso, os tribunais 
têm um grande papel a desempe

nhar. Por vezes os juízes trazem 
para tal avaliação os critérios fixa
dos pela Administração Pública. De 
fato. o Poder Público. através das 
normas administrativas de normali
zação e de qualidade, tem o dever
poder (não mais simples poder
dever) de fixar "standards· minlmos 
de segurança para os bens de con
sumo. Mas. evidentemente. tal 
critério é insuficiente e, em certos 
casos, contrário aos Interesses dos 
consumidores e, portanto, em de
sacordo com a filosofia do Código. 

A mera inexistência ou inade
quação de "standard· de qualidade 
ou quantidade fixado pela Adminis
tração não autoriza os fornecedores 
a colocarem produlos e serviços no 
mercado do modo. e maneira que 
bem quiserem. Todos os produtos 
e serviços submetem-se. incondicio
nalmente, ao princípio geral da se
gurança dos bens de consumo. E 
este, por limitar a atividade de to
dos os envolvidos no mercado, mes
mo os entes públicos, não é afetado 
pela inoperância ou mesmo incom
petência da Administração. Hipóte
se distinta é quando a autoridade 
administrativa estabelece um único 
e exclusivo padrio para o produto 

ou serviço. Ouando diz, expressa e 
claramente, que o fornecedor só 
pode produzir e comercializar na
quela e em nenhuma outra condi
ção (mesmo que seja com melhor 
qualidade), Trata-se, como se vê, 
de uma situação extremamente rara 
no mercado. Sucede, em sua maio
ria nos casos especialissimos de 
produtos ou serviços fornecidos ao 
próprio Estado por encomenda e 
com especificações técnicas pe
culiares. 

Tirante tal hipótese exoepcio

nal, não é porque um determinado 
fornecedor respeitou os padrões mí
nimos estabelecidos pelo adminis
trador que ficará imune ao dever 
de indenizar o consumidor pelos da
nos causados. A Administração fixa 
sempre • standards· de qualidade 
minlma. Cabe principalmente ao 
fornecedor - titular do produto ou 
serviço e, por isso mesmo, melhor 
conhecedor de suas qualidades e 
riscos - buscar mantê-lo dentro 
dos limites fixados pela noçio geral 
da expectativa legitima do consumi
dor. Em outras palavras: um produto 
ou serviço pode,· com efeito, ser 
considerado perigoso não obstante 
esteja absolutamente em conformi
dade com a regulamentação em 
vigor (SS). 

12 .. A Periculosidade 
Inerente. 

Os bens de consumo de peri
culosidade inerente ou latente 
(" unavoidably unsafe product or 
servloe") trazem um risco Intrens&
co atado à sua própria qualidade 
ou modo de funcionamento. A peri
culosidade dos produtos e serviços, 
nesses casos, diz-se normal e pre
visivel em decorrência de sua. na
tureza ou fruição e das expectativas 
dos .consumidores. Logo, um bem 
nestas condições não é defeituoso 
"simplesmente porque tem um ris
co inerente. Alguns produtos, uma 
faca de cozinha afiada, por exemplo. 
devem ser perIgosos se querem ser 
úteis" (34). 

A periculosidade só é Inerente 
quando dotada de normalidade (isto 
em relação ao produto ou serviço) 
e de prevlslbilldade (isto em rela-
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ção ao consumidor). Se assim não 

ocorre, cabe ao fornecedor a obri
gação de advertir os consumidores 
(dever de informar) dos riscos ine
vitáveis. Tal modalidade de peri
culosidade manifesta-se em produ
tos de uso diário como facas (cor
tam), cordas (podem "queimar" as 
mãos quando atritadas), sacos plás
ticos e travesseiros (podem sufocar 
crianças), etc. 

Certos produtos e serviços 
são capazes de trazer consigo, a 
um só tempo, periculosidade ine
rente (normal e previsível) e peri
culosidade presumida. Em outros 
casos, o mesmo bem de consumo 
carreia periculosidade inerente aco
plada a uma periculosidade adqui
rida (defeito). Finalmente. é possí
vel que o produto ou serviço. além 
da periculosidade inerente (incapaz 
de surpreender o consumidor) tam
bém apresente riscos absolutamen
te desconhecidos do consumidor. 
decorrentes de sua complexidade 
ou sofisticação: são os agrotóxicos, 
os medicamentos. etc. 

Não há como eliminar total
mente a periculosidade inerente de 
certos produtos e serviços a não 
ser com a supressão do próprio 
bem de consumo. ou, em outros 
casos, com a destruição de uma ou 
algumas de suas qualidades essen
ciais. !: o caso dos agrotóxicos: sem 
seu poder para exterminar pragas 
(capacidade esta que não faz qual
quer distinção entre seres humanos 
e outros seres vivos). deixa o pro
duto de possuir uma de suas qua
lidades básicas. Dai que. na medida 
em que a periculosidade inerente" 
está associada a inúmeros produ
tos tidos como imprescindíveis à 
vida moderna. o Direito do Consu-

Advogado 

midor busca, então, controlá-los. 
São produtos e serviços que, des
de que adequadamente produzidos 
e acompanhados de informações, 
não são considerados, pelo prisma 
do Direito do Consumidor, defei
tuosos (35). 

Em síntese, para que a pericu
losidade seja reputada inerente, dois 
requisitos devem estar presentes: 
a normalidade e a previsibilidade. 
A regra geral, portanto. é a de que 
os danos decorrentes de periculo
sidade Inerente não dão ensejo ao 

dever de indenizar. Por exemplo, o 
fabricante da faca de cozinha não 
está obrigado a reparar os danos 
sofridos pela consumidora ao utili
zá-Ia nas suas atividades domés
ticas. Ou seja, em se tratando de 
riscos· considerados normais e pre
visíveis em decorrência de sua na
tureza e fruição" (art. 8.°, ·caput") 
inexiste defeito e, por conseguinte, 
não se aplica a regra dos arts. 12 e 
14 do Código. A exceção, como me
lhor se verá abaixo. ocorre nas hi
póteses de periculosidade presu
mida (art. 10, • caput") , ou seja. na 
periculosidade inerente que supera 
o limite de risco que a sociedade 
está disposta a aceitar. 

De qualquer modo. na análise 
da obrigação de reparar o Juiz não 
deve se contentar com uma mera 
apreciação em abstrato do preenchi
mento dos dois requisitos já men
cionados. São eles examinados ca
so a caso. atentando-se especial
mente para as condições particula
res de cada consumidor, principal
mente para sua capacidade de co
nhecer e avaliar eventuais Informa
ções fornecidas acerca dos riscos 
do produto ou do serviço. 

13 - A Periculosidade 
Adquirida 

Os chamados produtos ou ser
viços de periculosidade adquirida 
tornam-se perigosos em decorrên
cia de um defeito que, por qualquer 
razão, apresentam. São bens de 
consumo que. se ausente o defeito 
que trazem, não manifestam risco 
superior àquele legitimamente es
perado pelo consumidor. A caracte
rística principal da periculosidade 
adquirida é exatamente a sua Imp .... 
visibilidade para o consumidor. t 
impossível (ou quando possível, 
inútil) qualquer modalidade de ad
vertência, já que esta não tem o 
condão de eliminá-Ia. 

O Código - adotando suges
tão nossa - definiu expressamen
te o que entende por periculosida
de adquirida (defeito). Assim, é de
feituoso o produto - quando não ofe· 
rece a segurança que dele legitima
mente se espera' (art. 12, par. 1.°). 
De outro modo, • o serviço é defei
tuoso quando não fornece a segu
rança que o consumidor dele pode 
esperar" (art. 14. par. 1.0). A ques
tão da • imprevisibilidade· está, por
tanto, presente em ambas defi
nições. 

Tendo em vista a causa do 
mal-funcionamento (do defeito). é 
possível identificar-se três modali
dades básicas de periculosidade ad
quirida (36/: os defeitos de fabrica
ção, os defeitos de concepção C- de· 
sign" ou proJeto) e os defeitos de 
comerciallzaçio, também denomi
nados de informação ou de in. 
trução (37). 

As três espécies de defeitos. 
analisadas mais detidamente abal
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xo, foram, em perfeito raciocínio, Multas vezes. de fato, é difí casos, é de pouca valia, face aos 
comparadas por Luiz Gastio Paes cil distinguir. na prática, um tipo riscos excessivos do produto ou 
de Barros Leães: "As duas primei de defeito do outro. Os próprios serviço. Em Hnguagem econômica: 
ras categorias - defeitos de fabri tribunais têm criticado tal distin os riscos não compensam os. bene
cação e de construção - se estri ção. especialmente entre defeitos fícios. 
bam em vícios materiais ou intrín de fabricação e defeitos de concep Mas qual seria o critério para 
secos; a terceira categoria. relativa ção (40). Em outras ocasiões, o con a avaliação do Malto grau de noci
aos defeitos de Instrução e Infor sumidor sequer sabe que tipo de vidade ou periculosidade· ("unrea
mação, refere-se a vícios formais nonably dangerous·)? O Código nãodefeito provocou seu dano. Por 
ou extrínsecos. Em todos, porém. há auxilia nesta apreciação. Não podia,exemplo. quando o produto, no aci

dente, vem a ser destruido (4.1). Auma nota comum: são defeitos que evidentem~nte, face à complexida
carreiam para o produto uma poten melhor doutrina, contudo, a tem de e sofisticação do mercado, lis

tar produtos e serviços que seriam,cialidade danosa. que, por certo. adotado como relevante para a aná
em tese, portadores de alto graupode existir em todo e qualquer lise científica do problema (4,2). 

de periculosidade. Quer nos parecerproduto. até no mais inofensivo. 
que os tribunais, caso a caso, comassim como é latente nas merca
auxílio técnico, haverão de avaliardorias chamadas perigosas (explo
o produto ou serviço e, só então,sivos. materiais inflamáveis. vene

14 - A Periculosidade decidir acerca do defeito presunos). Há. no entanto. uma profunda 
mido.diferença na espécie: o defeito em Presumida 

De qualquer modo. com a ajutela introduz no produto uma poten O Código de Defesa do Con
da do "Restatement (Second) ofcialidade danosa por ele normal sumidor previu, ainda. uma terceira 
Torts, sectlon 520·, é possível elenmente não possuída e, assim, ines categoria de produtos e serviços 
car-se alguns pontos que podem serperada para o consumidor ou usuá nefastos à saúde e segurança do

rio comum· (38). levados em consideração peto Juizconsumidor: são os de -alto grau 
em tal determinação: a} se a ativi

de nocividade ou periculosidade"A caracterização - nem sem dade envolve um alto grau de risco(art. 10. ·caput·). Estes são, empre possível - de um defeito como 
de •dano; b) se o dano hipotéticoverdade. uma espécie dos bens desendo de fabricação. de concepção 
é de grande gravidade; c) se o risconsumo de periculosidade Inerente ou de comercialização tem grande 
co não pode ser eliminado pelo(embora Elke yon Hlppel prefira siImportância na justificação que se 
exercício de cuidado razoável; d)

tuá-los como portadores de defeitopode formular para eventuais des
se a atividade não é matéria dede concepção (43). Só que, ao convios da responsabllização sediada 
uso comum; e) se a atividade é

trário dos bens de periculosidadeem culpa. Passível de críticas. a 
inapropriada para o local onde é

inerente, a informação adequadatripartição dos defeitos. embora não 
exercida; e, finalmente, f) o valor 

aos consumidores não produz maior trazendo benefícios rT}etodológicos 
da atividade para a comunidade.

resultado na mitigação de seus risfantásticos. tampouco provoca pre
Podaríamos acrescentar a existên

cos. Por isso mesmo, não podem,Juízos à análise da questão. A pre
cia ou não no mercado de bem 

em hipótese alguma - face a imen· cisão científica. realmente. sofre
similar com menor potencial de 

sa desproporção entre custos e beria multo mais na ausência de tal 
periculosidade.

nefícios sociais da sua produção e diferenciação. pois com isso não 
comercialização - ser colocadossó se impediria a avaliação adequa
no mercado. São considerados deda do fenômeno em todos os seus 

aspectos, como. ainda, poder-se-ia feituosos por flcc;io. t: o caso de 
incorrer em equívocos na apresen um brinquedo que apresente gran
tação de soluções idênticas para des possibilidades de sufocação 
situações que são distintas (3&). da criança. A informação, nestes 
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e de Consumo 
no CÓo1go de Oemsa do Consumidor 

tipos de defeito. Nos termos do tex
to legal. por exemplo. a responsa
bilidade civil pelos acidentes de 
consumo provocados por produtos 
nasce de "defeitos decorrentes 
de projeto. fabricação. construção, 
montagem. fórmulas, manipulação, 
apresentação ou acondicionamen
to", assim "como por informações 
Insuficientes ou inadequadas sobre 
sua 'utilização e riscos" (art. 12. 
"caput"). 

Note-se que há. assim, previ
são expressa dos defeitos de 
fabricação ("fabricação". "monta
gem", .. manipulação" e "acondI
cionamento"), dos defeitos de 
concepção (" projeto", "construção" 
e .. fórmulas to) e dos defeitos de co
mercialização (M informações Insufi
cientes ou inadequadas sobre sua 
utilização e riscos "). Oualquer que 
seja a origem do defeito. a respon
sabilização ocorre "independente
mente da existência de culpa" (art. 
12, ·caput"). Igual tratamento é da
do aos serviços (art. 14. ·caput"). 

15.1 - Os defeitos de fabricação 

De acordo com o Código. os 
defeitos de fabricação produzem 
uma série de efeitos jurídicos, sen
do um deles o dever de reparar os 

que fazem com que os produtos 
deixem de funcionar de acordo com 
sua função desejada. Eles têm sua 
origem na falibilidade do processo 
produtivo, assim como no fato de 
que os custos monetários e sociais 
de uma taxa zero de Imperfeição 
seriam excessivamente elevados. 
Apenas uma pequena porcentagem 
do número total de produtos. em 
qualquer linha de produção, apre
senta defeito de tal modo a Impor 
riscos desarrazoados de dano. E so
mente relativamente poucos produ
tos defeituosos provocam realmen
te danos" (45). 

Pode-se dizer. então, que há 
defeito de fabricação sempre que o 
prc<luto, ao sair do controle do fa· 
bricante, apresenta desvios • em al
guns aspectos materiais das espe
cificações de 'design' para fabri· 
cação ou em parâmetros de funcio
namento, ou em relação a outras 
unidades de qualquer modo idênti
cas da mesma linha de produ
ção" (46). Seu traço fundamental é 
tríplice. 

Primeiro, a Inevitabilidade. ou 
seja. mesmo com o emprego da 
melhor técnica é impossível elimi· 
ná-Io por inteiro. Como bem diz Luiz 
Gastão Paes de Barros Leães, em 

• conseqüência dos modernos pro

feitos de concepção. os de fabrica
ção prestam-se perfeitamente ao 
cálculo estatistico. Isso facilita 
enormemente a contratação de se
guro pelo fornecedor. 

Terceiro, ,a atuaçio limitada, 
não atingindo todos os consumido
res, provocando danos apenas em 
uns poucos .de uma maneira indi
viduai e não universal. Nesta cate
goria de bens de consumo defeituo
sos também estão incluídos aque
,Ies que. embora tecnicamente per
feitos. são penetrados por corpos 
estranhos. Assim o caso do consu
midor que vem a se ferir ao inge
rir sal (perfeito), cujo recipiente 
contenha cacos de vidro, ou, ainda, 
a hipótese em que o consumidor 
vem a adoecer por ter Ingerido um 
refrigerante contendo uma barata, 
um caracol ou mesmo um rato (49). 

Defeitos que surgem no momento 
do acondicionamento ou armazena
mento também fazem parte desta 
categoria. Esses produtos defeituo
sos são chamados • escapee· ou 
·run-away·, no Direito norte-ameri
cano, ou. ainda. como preferem os 
alemães, • Ausreisser·. 

Um serviço. embora com rigor 
não possa ser fabricado, também 
está sujeito a apresentar defeito de 
fabricação. Basta que. ao ser exe

15 - Cuslfleação 
dos Defeitos em 
Relação à sua 
Origem 

Como Já vimos acima, os de
feitos, pelo prisma da sua origem, 
podem ser divididos em defeitos de 
fabricação, defeitos de concepçlo 
e defeitos de comerclallzaçio (.u). 

O Código de Defesa do Consumidor 
deu tratamento idêntico aos três 

danos causados. Os defeitos de fa
bricação - ·difetti di fabbricazio
ne", no direito italiano - originam
se. normalmente. no momento em 
que o produto é manufatura~o, sen
do provocados pelo automatismo e 
padronização do processo produti
vo moderno. .: um mal-funciona
mento inteiramente alheio à vonta
de do fornecedor. Caracterizam-se 
por serem .. imperfeições inadverti
das e tipicamente não detectadas 

cessos de produção automatizada, 
há sempre uma margem Inevitável 
de produtos defeituosos que não 
podem ser imputados à falta de 
diligência do produtor, o que lhe 
permite exonerar-se do dever de 
reparar. a menos que se ins
taure a sua responsabilidade sem 
culpa" (47). 

Segundo, a prevlslbllldade es
tatística quanto à freqüência de sua 
ocorrência (48). Ao contrário dos de
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8 

da, cutado, afaste-se do "standard" de 
vel qualidade e segurança fixado pelo 
lão próprio fornecedor. 
de Aqui valeria a pena transcre
he ver o comento precioso de José 
de Reinaldo de Lima Lopes quando diz 
lS que "Os defeitos de fabricação, de
tm rivados d!l produção em série, são 

parte integrante do risco do negó
te cio. O empresário conta com este 
ua risco dentro do seu cálculo econô
Ie mico. Conforme se faça um mais 
:a- eficiente controle de qualidade, ou 
ao se desenvolvam novas técnicas pro
ta dutivas, o risco de fabricação defei
ie- tuosa pode ser reduzido, mas não 

poderá ser eliminado de uma vez 
la, por tpdas. Trata-se de risco maior 
o na fabriceção de determinados 
m bens, risco menor em outros casos, 
11- e também os resultados do defeito 
e- são mais ou menos ampliados, con
0- forme as circunstâncias. O certo é 
s que a produção em série multiplica 
r- o risco na mesma proporção em que 
IS acelera o aparecimento de quanti
j- dades maiores de bens manufatu
~- rados" (SO). 

l, 15.2 - Os defeitos de concepçio 
Ir 

n Na sistemática do Código de 
I, Defesa do Consumidor, os defeitos 

de concepção, do mesmo modo que 
) 

os defeitos de fabricação, ensejam 
1- a reparação dos danos causados. 

Um produto ou serviço com defeito 
de concepção - "dlfetti di costru
zlone", no direito Italiano - é 
aquele que "apresenta um risco de 
dano desarrazoado, não obstante te
nha sido produzido meticulosamen
te em acordo com planos detalha
dos e especificações" (51). Normal
mente, tal tipo de defeito decorre 
de uma decisão do próprio fornece

dor, já que a eSCOlha das caracte
rísticas finais do produto é sempre 
sua, mesmo quando desconhece 
inteiramente os problemas decor
rentes do projeto (52). 

Três são suas caracterrstlcas 
prlclpals: Inevitabilidade, Impossibi
lidade de prevlsio estatrstlca e 
atuação universal. Tal qual o defei
to de fabricação, o defeito de con
cepção, de regra, não pode S'3r evi
tado, especialmente naqueles casos 
em que o conhecimento técnico à 
época não permitia sua identifica
ção ou previsão. Ademais, o defei
to não se presta à previsão estatís
tica o que, como conseqüência, di
ficulta a contratação de seguro. FI
nalmente o defeito de concepção 
não se limita a apenas um ou outro 
produto ou serviço da cadeia de 
produção, mas, ao revés, manifes
ta-se em todos os produtos daque
la série ou em todos os serviços 
executados e, por Isso mesmo, seu 
potencial de danos idade coletiva é 
maior do que no caso prece
dente (5;1). O defeito de concepção 
pode ocorrer na atividade de de
senvolvimento do produto ou servi
ço, no tipo de material utilizado na 
fabricação destes e ainda no modo 
como os diversos materiais ou com
ponentes foram montados ou utili 
zados (54). 

15.3 	- Os defeitos de comerclall
zaçio 

O Código também prevê os 
defeitos de comercialização. Sem
pre que um produto ou serviço é 
comercializado, o fornecedor deve 
inforrnar o consumidor sobre seu 
uso adequado e sobre os riscos 
Inerentes. ~ direito búlco do con

sumidor "a informação adequada e 
clara sobre os diferentes produtos 
e serviços ... bem como sobre os 
riscos que apresentem" (art. 6.°, 
111). Além disso, é dever geral do 
fornecedor de bens de consumo do
tados de periculosidade • informar, 
de maneira ostensiva e adequada, 
a respeito da sua nocividade ou 
periculosidade" (art. 9.°). 

Na ausência ou deficiência do 
dever de informar, o bem de con
sumo transforma-se, por defeito de 
comercialização, em defeituoso. 
Comumente, o que ocorre é que 
uma periculosidade inerente - por 
fragilidade ou carência informativa 
- transmuda-se em periculosidade 
adquirida na forma de defeito de co
mercialização. 

Ainda nos termos da lição de 
José Reinaldo de Lima Lopes, • Não 
se trata de um defeito da coisa em 
si, mas da insuficiente ou errõnea 
informação sobre o seu uso ade
quado" (55). 

O dever de Informar é, como 
regra, cumprido "a prlorl", Isto é, 
antes da colocação do produto ou 
serviço no mercado. Normalmente 
acompanha o produto ou a presta
ção do serviço. Entretanto, quando o 
fomecedor só vier a tomar conhe
cimento do risco após' a comerciali
zação do bem de consumo cabe-lhe, 
então, cumprir seu dever de Infor
mar "a posteriorl". Aqui, porém, a 
informação é veiculada, necessaria
mente, "mediante anúncios publici
tários", sempre "às expensas do 
fornecedor do produto ou serviço" 
(àrt. 10, parágrafos 1.° e 2.°), de 
modo a atingir todo o mercado p0

tencial do bem de consumo. 
Ressalte-se que a regra do art. 

10 aplica-se a qualquer tipo de rls-
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CIVil e ACidentes de Consumo 
no Cóoígo de Oemsa do Consumidor 

co. seja' ele decorrente de periculo o que sabe a comunidade científica. consumidores. através de preços •

sidade inerente. seja ele oriundo Uma das conseqüências que se mais elevados. um risco que des
de periculosidade adquirida (defei pode daí extrair é o dever do for conhece ou, quando muito, pode 
to) ou de periculosidade presumida, necedor. em especial do fabricante. apenas fazer conjecturas ao tempo 

de acompanhar e controlar o com de sua colocação no mercado. Além 
portamento de seus produtos e ser disso, ao contrário do que sucede 
viços. mesmo após a sua comer

15.4 - Os riscos de desenvolvi· 
com os defeitos de fabricação, a es

cialização. E. quanto maior os pe· 
mento 

tatística é de pouca valia nos casos 
rigos potenciais. mais intensiva de de riscos de desenvolvimento. FiOs defeitos decorrentes do 
ve ser a obrigação de acompanha nalmente, a base financeira a serrisco de desenvolvimento represen
mento e controle (56). usada para pagar pelos acidentestam uma espécie do gênero defeito 

de consumo decorrentes dos riscosPoder-se-ia definir risco dede concepção. Só que aqui o de
de desenvolvimento - pela dimendesenvolvimento como sendo aquefeito decorre da carência de infor· 
são e extensão dos prejuízos caule risco que não pode ser cientifimações científicas. à época da con· 
sados - dificilmente pode sair docamente conhecido ao momento do cepção. sobre os riscos inerentes 
lucro auferido com o produto oulançamento do produto no mercaà adoção de uma determinada tec
serviço defeituoso mas sim de ludo. vindo a ser descoberto somente nologia nova. Tal desconhecimento. 
cros advindos da comercializaçãoapós um certo perfodo de uso dopara que se preserve a qualidade 
de outros bens produzidos pelo faproduto e do serviço (57). Os riscos 
bricante (60). 

de defeito de concepção. deve ser 
de desenvolvimento, à exceção domantido até o momento em que o 

Mas há fortes argumentos nodireito francês, são normalmenteconsumidor chega, de fato. a con
sentido do não reconhecimento daexcluídos da esfera de responsabisumir o produto ou a utilizar o ser
excludente. Primeiro se diz quelidade do produtor. Mesmo o Direiviço. Se, por exemplo. após a colo
• uma excludente alicerçada no risto americano da • sttict Iiabtlity"cação do produto ou serviço no 
co de desenvolvimento reintroduzireconhece o papel excludente dosmercado. o fornecedor toma conhe
ria no ordenamento muitos dos eleriscos de desenvolvimento (58). Decimento dos riscos trazidos pela 
mentos Indesejáveis do sistema bamodo diverso. como veremos. o Cótecnologia que adotou, permane
seado em culpa" (61). Em segundodigo de Defesa do Consumidor nãocendo. entretanto, sllente, o defei
lugar, não se pode permitir queinclui o risco de desenvolvimentoto de concepção ganha cores de 
bens de consumo inseguros sejam verdadeiro defeito de comerciali entre as excludentes de responsa
comercializados para que, só após,bilidade.zação. por carência informativa. 
venham os consumidores a ser alerO problema da alocação doPor outro lado, tampouco seria 
tados para seus riscos. Se ·um prorisco de desenvolvimento é dosplausível qualquer exoneração do 
duto é refinado e desenvolvido apósmais difíceis em termos de política fornecedor que. após a colocação 
sua colocação no mercado. o públide consumo. A pergunta que se fazdo produto ou serviço no mercado. 
co está sendo. de fato, 'gulneaé a seguinte: M quem deve arcar comfecha os olhos às descobertas de 
pigs' no processo de avaliação. Exios riscos de alterações tecnológicas riscos antes desconhecidos e, por 
gir-se que os consumidores assuisso mesmo, tenta alegar inocência , que. afetem decisões sobre a segu
mam igualmente os prejuízos é inrança de produtos· (59)? Ou. em ouna causação do dano. O grau de 
justo" (62).tras palavras: há dever de Indeni

lisado em relação a um fornecedor 
conhecimento científico não é ana

zar quando o dano é causado por 
em particular mas. ao revés. com bens que à época de sua produção. 
as vistas voltadas para as informa estavam de acordo com o estado do 
ções científicas disponíveis. Ou conhecimento científico e tecnoló
seja: pouco importa o que um de gico vigente? Realmente, o fabri
terminado fornecedor sabe. mas sim cante não pode repartir com seus 
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)S 

s
le 16 - A Prevenção, 

Repressão e 
rn Reparação dos 
le Acidentes de 
5- Consumo no Código
tS 

i- de Defesa do 
~r Consumidor 
s A problemática da segurança 

S de produtos e serviços (acidentes 

1- de consumo) é. normalmente, estu

J dada de uma maneira tripartite, 

O fragmentando-se seus aspectos pre

U ventivos. repressivos e reparatórios. 

l O Código, de modo bem com

O pleto, traça normas de prevenção, 

I- de repressão e de reparação para 
os acidentes de consumo. 

D 

a t7 - A Prevenção dos 
• Acidentes de 
I- Consumo
i- o Código acolheu uma visão .. 

ampla de tutela preventiva da inco
lumidade físico-psíquica do consu
midor. Deve-se ressaltar. contudo. 
que prevenir exige duas providên
cias essenciais: a determinação da 
periculosidade e sua eliminação. 

17.1 -	 O tratamento preventivo 

A periculosidade do produto 
ou serviço pode ser determinada 
de várias maneiras, tanto pelo pró
prio consumidor (ao se utilizar do 
bem de consumo), como pelo órgão 
administrativo (através de inspeção. 
por exemplo), ou pelas Associações 
de Consumidores (mediante testes 
comparativos). Também o Poder Ju
diciário e até mesmo o concorren
te do fornecedor podem detectá-Ia. 
Não raro é o próprio fornecedor que 

des~()bre s periculosídade Je seu 
produto ou serviço. Mas a determi
nação por si só não basta como 
mecanismo preventivo se Inexistir 
um sistema de centralização e pro
cessamento das informações sobre 
periculosidade de produtos e ser
viços e dos acidentes por eles pro
vocados. Nos Estados Unidos essa 
atribuição é exercida pela • Consu
mer Product Safety Commission ft, 

enquanto que na França tal se dá 
pelas mãos da • Commission de la 
Sécurité des Consommateurs·. cria
da pela Lei de 1983. 

Infelizmente o Código não 
criou nenhum organismo encarrega
do de centralizar e processar as in
formações sobre acidentes de con
sumo. Quer nos parecer contudo, 
que tal papel deverá ser exercido 
pelo Departamento Nacional de De

fesa do Consumidor, da Secretaria 
Nacional de Direito Econômico, jun
to ao Ministério da Justiça. Entre 
suas atribuições está a de "auxiliar 
a fiscalização de ... segurança de 
bens e serviços' (art. 106. VIII). 

A eliminação preventiva do 
bem de consumo perigoso, final
mente. acontece ora pela ação vo
luntária do próprio fornecedor, ora 
por determinação administrativa ou 
judicial. A forma mais comum de 
eliminação é o chamado • recaI!". 
ou seja. a retirada pura e simples 
do produto ou serviço do mercado. 

O art. 11 que previa expressa
mente o • reca"· foi vetado pelo 
Presidente ("O produto ou serviço 
que, mesmo adequadamente utiliza
do ou fruído, apresente alto grau de 
nocividade ou periculosidacie será 
retirado imediatamente do mercado 
pelo fornecedor. sempre às suas ex
pensas, sem prejuízo da responsa

bilidade pela reparação de even
tuais danos "). O veto. entretanto. 
atingiu apenas o chamado • recallo 
legal, Isto é. aquele que decorre 
tão-somente da lei, independente
mente de qualquer determinação 
administrativa ou judicial. Mantém
se no Código. entretanto. o • recaI!" 
administrativo e o • recallo Judicial. 
Aquele decorre dos arts. 56 e 58. 
admitindo-se, inclusive sua imposi
ção cautelar (art. 56, par. único. 
última parte). Este, por seu turno, 
é permitido pelos arts. 83 e 84, ca
bendo. Igualmente, sua concessão 
liminar. 
17.2 	- O controle da perlculoslda. 

de Inerente e da presumida 

Como já mencionado acima, o 
texto legal Impõe que • os produtos 
e serviços colocados no mercado 
de consumo não acarretarão riscos 
à saúde ou segurança dos consu
midores, exceto os considerados 
normais e previsíveis em decorren
cia de sua natureza e fruição, obri
gando-se os fornecedores, em qual
quer hipótese, a dar as informações 
necessárias e adequadas a seu res
peito W (art: 8.°, ·caput W). O legisla
dor disse, em outras palavras, o se
guinte: os produtos e serviços co
locados no mercado devem ser se
guros, não sendo, porém, conside
rados Inseguros aqueles que apre
sentem periculOSidade Inerente. 
desde que o consumidor seja so
bre tal Informado adequadamente. 

O artigo 8.° proíbe, portanto, 
de uma maneira geral, a colocação 
no mercado de produtos e serviços 
defeituosos. vale dizer, os de peri
culosidade adquirida. Bem se vê que 
a periculosidade visada pelo Código 
é tão apenas a adquirida ou a Ine-
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podem ser colocados no mercado 
e. se já estão sendo comercializa
dos. deve-se proceder. de imedia
to. a anúncios publicitários (art. 10. 
parágrafos 1.° e 2.o) e a sua retira
da através do • recaI!". 

18 - A" Repressão dos 

trato. O segundo grupo de In
frações. mais gerais e alheias à 
realidade da relação de consumo. 
pressupõe uma lesão à integridade 
física ou mental do indivíduo, pro
vocada dolosa ou culposamente_ 
São, entre outros. os delitos de ho
micídio e lesão corporal, previstos 
no Código Penal. 

Assim. nos termos do Código. 
é crime ·omitir dizeres ou sinais 
ostensivos sobre a nocividade ou 
periculosidade de produtos nas em

mento de produto ou serviço. a in
tedição. total ou parcial. de esta· 
belecimento. de obra ou de ativi
dade (arts. 55-60). 

Acidentes de 
Consumo 

o Código cria todo 
ma repressivo para o caso de ocor
rência de acidente de consumo. Há. c 
para essas hipóteses, uma ~ 

te administrativa e' outra 
repressão aos vícios de 
por insegurança dos produtos e ser
viços é. normalmente. de natureza 
penal. contando o Estado. 
com toda uma série de 
adminisÚativas. 

Duas categorias básicas de in
frações penais podem ser 
das nesta tutela. A 
em destaque a 
do bem de consumo com 
qualidade de insegurança no merca· 
do ou sua comercialização. Tais de
litos são. pois. próprios da relação 
de consumo e estão previstos 
Código de Defesa do 
(arts. 61-S0). São diversas condutas 
criminosas que. direta ou 
mente. têm a ver com 
da saúde do consumidor e. portanto. 

do produto. a cassação do registro com a problemática dos acidentes 
do produto junto ao órgão compede consumo. Não há necessidade 
tente. a prOibição de fabricação dode que dano corporal venha a 
produto. a suspensão de forneci·ocorrer. São ilícitos de perigo abs

e de 
/lO CódíjJo de Oelésa do CO/lsumldor 

um siste-

verten
penal. A 

qualidade 

ainda. 
sanções 

enxerga· 
primeira põe 

simples cOlocação 
vício de 

no 
Consumidor 

indireta· 
a proteção 

balagens. nos invólucros, recipien
tes ou publicidade (art. 63, ·caput"). 
"deixar de alertar, mediante reco

• 

mendações escritas ostensivas. so
bre a periculosidade do serviço 
prestado· (art. 63, parágrafo 1.0). 
• deixar de comunicar à autoridade 
competente e aos consumidores a 
nocividade ou periculosidade de 
produtos cujo conhecimento seja 
posterior à sua colocação no mer· 
cado· (art. 64, ·caput"). ·deixar de 

retirar do mercado. imediatamente. 
quando determinado pela autorida· 
de competente. os produtos nocivos 
ou perigosos· (art. 64. parágrafo 
único), • executar serviço de alto 
grau de periculosidade. contrarian
do determinação de autoridade com· 
petente' (art. 65•• caput"). 

Diversos tipos penais admi· 
tem. ao mesmo tempo. forma dolosa 
e forma culposa. 

No Capítulo • Das Sanções 
Administrativas', o legislador siste
matizou as penas a serem impostas 
pela autoridade pública. valendo 
mencionar. a título de exemplo. fi 

apreensão do produto. fi in utilização 

1 
C 

4 

r 

rente sem advertência (defeito de 
comercialização). Assim, de acordo 
com a sistemática do Código, nem 
todo produto ou serviço perigoso 
é considerado defeituoso e. portan
to, sujeito à proibição. Os produtos 
e serviços cuja periculosidade seja 
normal e previsível· em decorrência 
de sua natureza ou fruição· são ex· 
cluídos. da norma geral (produtos 
ou serviços de periculosidade 
inerente). 

A licitude da produção e co
mercialização dos produtos e ser
viços de periculosidade inerente, 
contudo, ainda depende de um re
quisitoextrinseco: o fornecimento 
ao consumidor das • informações ne
cessárias e adequadas" a respeito 
dos riscos latentes. Se tais infor· 
mações estão ausentes ou se são 
prestadas de modo inadequado. ou 
mesmo de maneira que o consumi
dor não as entenda. então aquela 
periculosidade inerente ganha qua· 
lidade de verdadeiro defeito. cha
mado. como vimos, de defeito de 
comercialização: 

Ao contrário dos bens de con
sumo de periculosidade inerente. 
aqueles de periculosidade presumi
da, por carrearem riscos que não 
são "considerados normais", não 
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"l, .9 - A Reparaçio 
::0 dos Acidentes de 
~o Consumo 
ço 

Assim 	como na repressão, a 
,0), 

reparação dos danos sofridos pelo 
de 

consumidor em decorrência de um 
a 

acidente de consumo funciona sem
de 

pre quando a atividade de preven
tja 

ção foi insuficiente para evitá-Ia. 
~r

:te 19.1 - Abrangência do código 
:e. 
la O Código. ao contrário da Di
)s retiva da CEE (Diretiva n.O 85/374, 
fo de 25 de Julho de 1985) abrange pro
to dutos e serviços. A opção do legis
n lador foi de não distinguir, no tra
n- tamento dado aos acidentes de con

sumo. entre produto defeituoso e 
li serviço def.eituoso. ~ certo que o 
la Código. apesar de manter o mesmo 

regime para ambos os tipcs de bens 
s de consumo, cria normas especiais 
~ para um e para outro. 
s 
o 

19.2 - As partes envolvidas 
a 
:> 	 Como autor haverá sempre um 
) 

consumidor. entendido este em uma 
acepção extremamente ampla para

o 
incluir qualquer pessoa vítima do

l
acidente. mesmo o "bystander", já 

I-
que para o Código "equiparam-se 

1
aos consumidores todas as vitimas 
do evento· (art. 17). 

O réu é fundamentalmente o 
fabricante. produtor, construtor e o 
importador do produto ou o presta
dor do serviço (arts. 12, "caput" e 
14. ·caput"). Apenas subsidiaria
mente pode o comerciante ser res
ponsabilizado por defeitos de pro
dutos, especialmente quando os de
vedores principais não puderem ser 
identificados ou quando o produto 

não tiver identificação clara de seu 
fabricante, produtor, construtor ou 
imp0l1ador (art. 13, "caput"). Nes
tes casos, o comerciante, por pre
sunção, se transforma em fabrican
te, produtor ou construtor, mesmo 
que efetivamente não o seja. Se di
versos forem os responsáveis. ha
verá solidariedade entre eles (art. 

7.°, parágrafo único). A responsabi
lidade do importador não depende 
da natureza jurídica do negócio que 
originou a transação: compra e ven
da, permuta, "Ieasing", etc. O mes
mo vale para os outros responsá
veis, ou seja, a compra e venda não 
é única modalidade de comércio Ju
rídico que pode dar ensejo à res
ponsabilidade civil por acidentes de 
consumo. 

O Código, em verdade. optou 
por um melo termo entre responsa
bilizar por igual todos os parceiros 
econômicos que atuam no mercado 
e deixar a responsabilidade apenas 
sobre os ombros de um deles com 
exclusividade (o fabricante). ~ com
preensível que se tenha decidido 
por uma responsabilização funda
mentalmente do fabricante, do pro
dutor e do 'construtor, já que são 
eles os criadores do risco Inicial 
e os mais aptos. • através do au
mento das medidas de controle e 
por intermédio de mecanismos de 
seguro. a prevenir os riscos de de
feitos ou a repartir seus encar
gos" (63). 

19.3 	- O defeito como elemento 
gerador da responsabilidade 

O defeito, como causador do 
acidente de consumo. é o elemento 
gerador da responsabilidade civil 
objetiva no regime do Código. Seu 

texto é claro neste ponto. Um pro
duto "é defeituoso quando não ofe
rece a segurança que dele legitima
mente se espera" (art. 12, par. 1.°). 
O serviço, por sua vez, • é defeituo
so quando não fornece a segurança 
que o consumidor dele pode espe
rar" (art. 14, par. 1.°). O defeito po
de ocorrer em qualquer tipo de pro
duto ou serviço de consumo, nos 
termos das definições do art. 3.°, 
parágrafos 1.0 e 2.°, 

Na avaliação do defeito, leva
se em conta, entre outras circuns
tâncias (arts. 12, parágrafo 1.°, e 14, 
parágrafo 1.°), a apresentação do 
produto (o modo de fornecimento 
para os serviços), o uso e riscos 
que razoavelmente dele se esperam 
[o resultado e os riscos que razoa
velmente dele se esperam, no casO 
dos serviços), e a época em que foi 
colocado em circulação (para os 
serviços, a época em que foi for
necido). 

19.4 -	 O risco de desenvolvimento 

O Código, entre as excluden
tes da responsabilidade que prevê, 
não arrola os riscos de desenvolvi
mento (arts. 12, parágrafo 3.°, e 14, 
parágrafo 3.°). A Comissão de Juris
tas, deliberadamente, excluiu o ris
co de desenvolvimento do texto. 
Tal orientação prevaleceu no Sena
do e na Câmara de Deputados. 

De qualquer modo, o simples 
aparecimento de um novo produto 
ou uma nova técnica de serviço 
mais seguros não transforma, por 
si SÓ. os produtos ou serviços já 
colocados no mercado em defei
tuosos. 

• 31 
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CIVIl e ACIdentes de Consumonu·.".........,..... 

no Código de Oemsa do ConsumIdor 

19.5 - As causas de exclusão da dano e ao nexo de causalidade en Note·se que o prazo prescri
responsabilidade tre o produto ou serviço e o dano. cional só começa a correr quando 

o Código adotou um sistema 
de responsapilidade civil objetiva, 
mitigada, é certo, já que não quer 
dizer responsabilidade civil abso
luta. Por isso mesmo prevê algumas 
excludentes, em • numerus clau
sus": a não colocação do produto 
no mercado, a inexistência do de
feito, a culpa exclusiva da vítima 
ou de terceiro (arts. 12, parágrafo 
3.°, e 14, parágrafo 3.°). 

Não mais há que se indagar, 
na avaliação do defeito, se foi ele 
causado por imprudência, negligên
cia ou imperícia do réu. Não mais 
se discute - a qualquer pretexto 
- sua culpabilidade na formação do 
vício de qualidade por insegurança. 

19.6 - Onus da prova 

Uma das grandes Inovações do 
Código foi exatamente a alteração 
do sistema tradicional de responsa
bilidade civil baseada em culpa. A 
responsabilização do réu passa a 
ser objetiva, já que responde, • In· 
dependentemente da existência de 
culpa. pela reparação dos danos 
causados aos consumidores" (arts. 
12, ·caput", e 14, ·caput"). Salien
te-se que, neste ponto. não ocorre 
mera Inversão do ônus da prova. 
A partir do Código. o réu será res
ponsável mesmo que esteja apto a 
provar que agiu com a melhor dili
gência e perícia. 

A alteração da sistemática da 
responsabílização, retirando-se o 
requisito de prova da culpa. não 
implica dizer que a vítima nada 
tenha que provar. Ao contrário. ca· 
be-llle o ônus da prova quanto ao 
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Lembre-se. contudo, que em relação 
a estes elementos o juiz pode inver· 
ter o ônus da prova quando "for 
verossímel a alegação· ou quando 
o consumidor for "hipossuficiente", 
sempre de acordo com •as regras 
ordinárias de experiência" (art. 6.°. 
VIII). Finalmente. ao revés do que 
sucede com a Diretiva da CEE. o 
consumidor não necessita provar o 
defeito (art. 12. par. 3.°. 11). I! um 
grande avanço que vinha sendo re
clamado pela doutrina mais mo
derna. 

19.1 - Os danos indenizáveis 

Novamente indo além do que 
dispõe a Diretiva da CEE, o Código 
cobre todos os danos, ou seja, os 
• patrimoniais e morais, tndividuais, 
coletivos e difusos' (art. 6.°, VI). 
Estão abrangidos portanto, os da
nos físicos e os econômicos, estes 
incluindo, inclusive, aqueles pre· 
juízos causados ao própriO bem de
feituoso. 

Para o Código, assim, a repa
ração é integral, não se prevendo, 
em nenhum lugar, a indenização 
tarifada. 

19.8 - A prescrição e a deca
dência 

o direito de reparação da ví
tima não se prolonga· ad infinitum·. 
Ao revés, o Código fixa um prazo 
prescricional de cinco anos para a 
ação indenizatória por acidente de 
consumo. prazo este que começa 
a contar a partir· do conhecimento 
do dano e de sua autoria· (art. 21. 
·caput"). 

estiverem presentes os dois' requi
sitos: o conhecimento do dano e o 
conhecimento da autoria. Faltando 
um deles - a autoria. por exem
plo - o lapso temporal não tem 
início. Por derradeiro. aplica·se a 
esta modalidade de prescrição as 
causas de interrupção e suspensão 
previstas no Código Civil. 

20 - Conclusão 
o mercado de consumo exis· 

te - e só se justifica - para au
mentar o bem-estar do consumidor 
e, a partir disso, da sociedade como 
um todo. I! este o limite claro fixa
do pela nova Constituição Federal 
para o exercício da atividade eco
nômica. 

Valeria a pena, então, pergun
tar: a segurança dos consumidores 
não será o caso típico onde, a pre
texto mesmo de proteger nossa es
pécie. devemos impor limites sé
rios, eficazes e severos à liberdade 
de comércio (6·1)? t esta a grande 
dificuldade do Direito do Consumi

.<; 

dor  em especial na tutela da saú
de e segurança -, vale dizer, traçar 
com clareza os limites entre a ati· 
vidade econômica lícita e a IHc/ta. 
criando incentivos para a produção 
e comercialização de bens de con
sumo benéficos aos interesses dos 
consumidores e, a um só tempo, 
controlando. com rigor. os excessos 
acaso praticados. 

Nesta matéria, sem dúvida ai· 
guma, há espaço para um grande 
compromisso entre a tutela do pú
blico consumidor e os interesses 
da empresa, entre os valores da 
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classe... Nel mondo dei consumi siproteção à saúde e os valores de 
rlflette meccanlcamente la stratlflca

ri
liberdade de iniciativa econômicaio 

zlone In classl... proprla delle aocletà pregados pela nossa sociedade caJi capltallste", Tutela dei Consumatore e 
pitalista (65).o Controlll sull'lmpresa. 8ologna, " Mu

Acreditamos que o Código delo IIno, 1977, pp. 22·23). Os consumido
Defesa do Consumidor buscou res rea, embora nlo constituindo uman· 

'classe", estampam, realmente. comopeitar - e conseguiu - tal comm 
qua palrando sobre a sua massa pulvepromisso.a 
rizade, um conjunto de caracterlstlcas 
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