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INTRODUÇÃO 

o presente trabalho apresenta como tema, "a responsabilidade civU objetiva 

do fabricante ou produtor". 

Como o tema em si já suscita diversas discussões, muitas delas colocadas nos 

objetivos específicos do projeto desta monografia, buscar-se-á de modo bastante 

conciso - já que não é este o tema central - definir-se, ainda na introdução, o instituto 

da responsabilidade civil. 

Num segundo momento da introdução, far-se-á a demonstração da necessidade 

da aplicação da responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo. 

o instituto da responsabilidade civU 

A responsabilidade civil traduz-se sempre na obrigação de reparar-se um dano. 

Ela tem por finalidade tutelar o interesse de cada pessoa na preservação da sua 

esfera juridica, não possui natureza punitiva, não é castigo: consiste apenas na 

obrigação de reparar-se um dano causado a alguém. 

Segundo Fernando NORONHA, para que a responsabilidade civil seja 

verificada, toma-se necessária a presença de determinados pressupostos. São eles: "a) 

antijuridicidade do ato praticado ou do fato acontecido; b) imputabilidade do ato ou 
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fato a alguém; c) que dele tenham resultado danos; d) que tais danos possam ser 

juridicamente considerados como causados pelo ato ou fato praticado; e) que o dano 

esteja contido no âmbito da função de proteção assinada à norma violada (teoria do 

escopo da norma violada)".l 

A responsabilidade civil divide-se em responsabilidade contratual e 

extracontratual. 

Define-se como sendo responsabilidade contratual, ou negociai, aquela 

obrigação de reparar os danos resultantes do inadimplemento de contratos e outros 

negócios jurídicos. 

Já a responsabilidade extracontratual é aquela que é imputada pela prática de 

um dano causado de forma antijurídica. Dentre os danos causados de forma 

antijurídica, são abrangidos os danos resultantes de atos ilícitos (aqueles geradores de 

responsabilidade subjetiva), e os danos resultantes de atos não culposos, mas ainda 

assim reprovados pelo ordenamento jurídico, e equiparados, para efeitos de 

responsabilidade, aos atos ilícitos (gerando a responsabilidade objetiva). 

A responsabilidade extracontratual é classificada como responsabilidade civil 

em sentido estrito, e caracteriza-se por ser a obrigação de reparar danos resultantes da 

violação de deveres gerais, como os de não lesar direitos alheios, sejam eles absolutos, 

sejam até relativos. 

Portanto, a responsabilidade civil extracontratual divide-se em subjetiva e 

objetiva. Enquanto a responsabilidade civil subjetiva, culposa. por atos ilícitos, ou 

I NORONHA, Fernando. Apostila de Direito das Obrigações - UFSC. Cap. 8. p. 01. 
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ainda aquiliana, é a obrigação de reparar danos resultantes da violação intencional ou 

meramente culposa de direitos alheios, já a responsabilidade ci\il objetiva, ou pelo 

risco, é a obrigação de reparar detenninados danos, acontecidos durante atividades 

realizadas no interesse ou sob o controle da pessoa responsável, independentemente de 

esta ter ou não agido com culpa. 

Interessa para este trabalho de pesquisa o conceito de responsabilidade civil 

objetiva eXlracontratual. 

Na responsabilidade objetiva, a imputação do ato ou fato lesivo ao responsável 

tem por base um risco que ele próprio criou, ou que, pelo menos. acontece dentro da 

sua esfera de ação. 

Ocorrendo responsabilidade objetiva, o responsável poderá se exonerar quando 

provar que o dano se deveu a atuação do próprio lesado, ou de terceiro, ou que foi 

causado por caso fortuito ou força maior. 

A responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo 

A Revolução Industrial, fenômeno iniciado na segunda metade do Século XVIII, 

que significou o aumento potencial da capacidade produtiva das empresas, o início da 

fabricação em série de todos os tipos de bens e a conseqüente introdução de mudanças 

no sistema distributivo dos produtos, particularmente na relação revendedor 

adquirente, acentuada de forma decisiva pela revolução tecnológica, promoveu uma 
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crescente desindividualização do produto e de fonna paralela, do consumidor ou 

usuário. 

Para Sílvio Luís Ferreira da ROCHA, o número maior de produtos colocados 

em circulação significou um aumento dos riscos ao público consumidor em razão dos 

erros técnicos e falhas no processo produtivo. 2 

"A experiência de todos os países industrializados demonstrou que a revolução 

industrial veio acompanhada pela aparição de novos danos, causados pelas condições 

defeituosas dos produtos, que devido a produção em série, podem configurar 

verdadeiras catástrofes". 3 

Deste modo, os riscos introduzidos no mercado pelo fenômeno de produção e 

distribuição de massa resultaram num elevado custo social. Fazia-se necessário 

assegurar, de um lado, o completo ressarcimento àqueles que sofreram o prejuízo e, de 

outro lado, distribuir racionalmente os custos desses danos. Entretanto, a disciplina 

então vigente não era suficiente e precisava adequar-se a esse novo fenômeno. 

Nessa época a noção de responsabilidade civil era estudada numa dupla 

perspectiva: responsabilidade civil contratual e extracontratual. A primeira tinha como 

pressuposto a existência de um contrato e a obrigação de reparar os prejuízos decorria 

do inadimplemento da obrigação assumida. A segunda, tinha como único fundamento 

admissível a comprovação da CULPA. 

2 ROCHA, Silvio Luís Ferreira da. Responsabilidade Civil do Fornecedor pelo Fato do Produto no Direito 
Brasileiro. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 1992, p. 13. 
3 ROCHA, op. cit., p.13. 
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"A teoria da culpa, resumida com alguma arrogância por Von Ihering na 

fónnul~ 'sem culpa, nenhuma reparação', satisfez por dilatados anos à consciência 

jurídica" .4 

Com a inúmeras dificuldades inerentes ao sistema de responsabilidade civil 

baseado na culpa, freqüentemente encontravam-se situações carecedoras de tutela 

jurídica que não logravam ultrapassar as barreiras do sistema, a exigir grande esforço 

probatório por parte do lesado, ou ainda situações comuns aonde o tênue laço de 

culpabilidade jamais poderia ser captado em condições normais. 

Os tempos atuais são caracterizados pelo desenvohimento de atividades 

coletivas, nas quais muitas vezes é impossível individualizar-se o autor do dano~ pelo 

pennanente emprego de coisas que geram riscos, pela realiza~ão de atividades que 

guardam em si mesmas uma sensível potencialidade danosa para terceiros. 

Em socorro a esta situação evidenciada pela modernização das relações de 

consumo, e reconhecendo a necessidade de mudanças nos fundamentos da 

responsabilidade civil para a eficaz aplicação do instituto neste meio, foi elaborada a 

Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 12, consagra a 

responsabilidade civil objetiva do fornecedor, ou seja, aquela independente da 

existência de culpa. 

E é sobre a aplicação do instituto consagrado pelo artigo 12, que versará este 

ensaIo. 

4 ROCHA, op. cit., p. 15. 
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o trabalho encontra-se dividido em três capítulos. O capítulo primeiro versará 

sobre a noção de responsabilidade civil objetiva do fabricante constante no referido 

diploma legal, elencando os requisitos necessários para a ação de responsabilização 

pelo fato do produto, bem como deflnindo os sujeitos desta ação. O capítulo segundo 

tratará das noções de produto, serviço e defeito, elementos importantes na ação de 

responsabilização do fabricante. O terceiro e último capítulo consistirá na discussão 

sobre a questão da inversão do ônus da prova, e também na demonstração tanto das 

causas que excluem a responsabilidade civil do fabricante, quanto do prazo 

prescricional para reparação dos danos causados pelo fato do produto. 



CAPÍTULO- I 

I - Noções Gerais 

A responsabilidade objetiva origina-se, na opinião de José Reinaldo de Lima 

LOPES, da teoria da responsabilidade pelo fato da coisa, formulada no final do século 

XIX na França. I Esta fórmula já foi acolhida antes do Código de Defesa do 

Consumidor, em nosso Código Civil nos artigos 1.528 e 1.529, em que se 

estabeleceram as regras de vigilância para o dono das coisas potencialmente danosas. 

Apesar do Código Civil definir a responsabilidade proveniente desses artigos como 

sendo subjetiva, a jurisprudência inverteu-a para objetiva. Este fato justificou-se pela 

obrigação derivada do dever de vigilância aplicado com especial cuidado em certas 

atividades, sempre mais alargado modernamente. 

Alguns outros casos evidenciadores da responsabilidade civil objetiva pelo fato 

da coisa que antecederam o da Lei 8.078/90 no Brasil, foram: 

- a responsabilidade para os meios de transporte, mais especificamente, das 

ferrovias (Decreto n° 2.681 de 1912) e transportadoras aéreas (Decreto-lei n° 32 de 

1966 - Código Brasileiro do Ar, hoje substituído pelo Código Aeronáutico); 

- a responsabilidade das empresas de energia nuclear (Lei n° 6.493 de 1977). 

J LOPES, José Reinaldo de Lima. Responsabilidade Civil do Fabricante e a defesa do consumidor. São Paulo: 
Ed. Revista dos Tribunais, 1992, p. 30. 
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Toma-se importante salientar que há casos de responsabilidade objetiva. como o 

das transportadoras aéreas dentre os exemplos citados acima. em que a admissão de tal 

responsabilidade possue certas limitações, visto que são numerosas as controvérsias 

que circundam o denominado instituto. 

2 - A Responsabilidade Civil Objetiva no Código de Defesa do Consumidor 

Já foi visto na parte introdutória deste trabalho, embora de forma bastante 

sucinta. que o desequilíbrio estrutural nas relações de consumo entre o fabricante e 

consumidor, pela disparidade de forças com que se apresentam no mercado, e o fato de 

que os produtos defeituosos não são elementos recolhidos da natureza, mas criados 

pela fabricação humana. justificam a adoção de um sistema que busque de forma mais 

eficaz, responsabilizar alguém pelos danos ocorridos. 

O Código de Defesa do Consumidor, como dito, introduziu a responsabilidade 

objetiva do fornecedor ao estabelecer, no artigo 12, a responsabilidade civil 

"independentemente da existência de culpa". Com isso, o legislador pretendeu que a 

vítima de um dano provocado por um produto colocado em circulação, para ser 

indenizada. não fosse obrigada a demonstrar que o fabricante, produtor, construtor ou 

importador, agiu com culpa. 

O fornecedor passou assim a ser responsabilizado pelo "fato do produto" que 

ele tenha fabricado, produzido, construído ou importado. 
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-Sendo que a expressão ""fato do produto" significa o dano provocado (fato) por 

um produto. 

"'Em outras palavras, ( ... ) fato do produto é a manifestação danosa dos defeitos 

juridicamente relevantes, que podem ser de criação, produção ou infonnação (defeito), 

atingindo (nexo causal) a incolumidade patrimonial, fisica ou psíquica do consumidor 

(dano), ensejando a responsabilização delitual, extracontratual, do fornecedor, 

independentemente da apuração da culpa (responsabilidade objetiva)".2 

Roscoe POUND, jurista americano, citado por José Reinaldo de Lima LOPES, 

ao justificar a questão da responsabilidade civil do fornecedor consagrada no já citado 

artigo 12, coloca que o bem que deseja-se proteger está acima da intenção de quem o 

viola, pois tem-se de escolher entre a segurança geral, que exige responsabilidade 

absoluta, e a vida individual, que exige responsabilidade somente na ocorrência de 

culpa. 3 

Também o fornecedor de seTV1ços que cometer acidente de consumo, 

responderá pelo dano provocado, pois trata-se este de elemento gerador da 

Responsabilidade Civil e que, por sua vez, tem origem em um defeito ou vício no 

servIço. 

Assim, em relação ao "'fato do serviço" e a responsabilidade que daí emana, 

pode-se desde já, apoiada nos ensinamentos de Tereza Ancona LOPEZ, afinnar-se 

"que o sistema do consumidor é um só e que as nonnas jurídicas se intercambiam de 

2 AL VIN, Arruda, AL VIN, Thereza, AL VIN Eduardo Arruda e MARINS. James. Código do Consumidor 
Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995. p. 118. 
3 LOPES, op. cit.. p. 32-33. 
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acordo com a necessidade do intérprete. Dessa forma, não existe uma divisão rígida 

entre o fato do produto e do serviço, sendo que as normas específicas existem mais por 

necessidade didática do que por necessidade de exclusão". 4 

É importante frisar que a responsabilidade imposta no Código de Defesa do 

Consumidor, embora dispense a prova da culpa do fornecedor, e, portanto, caracterize-

se como objetiva, não trata-se de responsabilidade por risco da empresa, nem é como 

esta absoluta, pois admite prova liberatória. 

3 - Os Requisitos da Ação de Responsabilização pelo Fato do Produto 

Apesar da responsabilidade civil consagrada pelo artigo 12 independer da prova 

de culpa, isso não significa que a vítima não tenha o ônus de provar determinados 

fatos. A responsabilidade objetiva não elimina o problema da prova. "No Direito 

Comparado, sobretudo, americano, português e italiano, o consumidor deve provar: a) 

o dano; b) o defeito do produto; c) o nexo de causalidade entre o defeito e o dano". 5 

Segundo Sílvio Luís Ferreira da ROCHA, a Lei 8.078/90, reduziu o rol dos 

fatos a serem provados pela vítima. Esta deve apenas provar o dano e o nexo de 

causalidade entre o dano e o produto defeituoso. Presume-se o defeito do produto, 

competindo ao fornecedor o ônus de provar sua inexistência, de acordo com o disposto 

4 LOPEZ, Tereza Ancona. Responsabilidade Civil - Defesa do Consumidor e Seniços Médicos. In 
Documentos Básicos do Congresso Internacional de Responsabilidade Civil, realizado em Blumenau - Se. nos 
dias 29 de outubro a l° de novembro de 1995, p. 219-220. 
s ROCHA, op. cit., p. 89. . 
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no artigo 12, t 3 o, 11, do citado diploma legal. 6 É importante salientar que esta 

posição defendida pelo autor supra citado, de não se exigir do consumidor a prova do 

defeito do produto, encontra na doutrina brasileira entendimento contrário. 

Os autores que defendem a posição de ser desnecessária, por parte do 

consumidor, a prova da existência do defeito, justificam-se dizendo que a mesma é 

dificil de ser feita em muitos casos. Muito tempo pode decorrer entre o momento em 

que o produto foi colocado em circulação e o momento em que foi consumido pela 

vítima. 

É entendimento pacífico na doutrina pátria que, a princípio, a vítima deverá 

provar o dano sofrido em sua saúde, integridade fisica ou bens de sua propriedade, e a 

existência de uma relação de causa-efeito entre o defeito encontrado no produto e o 

evento lesivo. Terá de provar que o evento prejudicial é conseqüência material da falta 

de segurança do produto. 

Segundo James MARINS, o conceito de dano engloba não só o desfalque 

patrimonial imediato, ou dano emergente (damnum emergens), como também abrange 

aquilo que a vítima deixou de ganhar em virtude do ato ilícito (/ucrum cessans), ou 

seja, o aumento que o patrimônio teria, mas deixou de ter por virtude do fato do 

lesante (Ie gain manqué). 7 

Qualquer lesão de interesses alheios sob a tutela da ordem jurídica configura o 

dano, sejam interesses de ordem patrimonial ou moral, não existindo, no regime 

6 ROCHA, op. cit., p. 90. 
7 MARINS, James. Responsabilidade da Empresa pelo Fato do Produto: Os Acidentes de Consumo DO Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor. São Paulo: Ed. R.e\ista dos Tribunais, 1993. p. 141. 
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protetivo do Código de Defesa do Consumidor, qualquer restrição ao tipo de dano que 

será ressarcido nos tennos dos artigos 12 e seguintes. 

O nexo causaI, requisito imprescindível a qualquer ação de responsabilidade 

civil, defme-se como a relação direta existente entre o defeito apurável do produto e o 

evento danoso comprovado, isto é, o liame entre o defeito do produto e o dano 

ocasionado ao consumidor. 

Para que o fornecedor seja responsabilizado pelo fato do produto, não basta a 

mera comprovação de que a lesão resultou como conseqüência do uso ou consumo do 

mesmo. É necessário comprovar-se que o dano foi ocasionado por defeito do produto e 

que tal defeito teve origem na fábrica ou no estabelecimento comercial aonde ele foi 

adquirido, configurando defeito de criação, produção ou informação. 

A prova do nexo de causalidade, via de regra, é dificil de ser feita., 

principalmente em relação às lesões causadas por medicamentos e produtos químicos. 

Sendo assim, a prova do nexo causal poderá ser obtida por presunções, devendo 

o Juiz valorar o grau de regularidade estatística que um certo efeito apresenta em 

relação a uma determinada concausa. 

4 - Os Sujeitos da Ação de Responsabilização pelo Fato do Produto 



Além dos requisitos que devem ser analisados na ação de responsabilização 

pelo fato do produto, é importante que se conceituem os sujeitos participantes desta 

relação. 

Consumidor e produtor, no sentido usado no Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente o fornecedor, que abrange o fabricante, o produtor, o comerciante e o 

prestador de serviços, são figuras bastante novas no direito. 

4.1 O Consumidor 

O artigo 2° da Lei n° 8.078/90 define como consumidor "toda pessoa fisica ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". 

Pelo referido artigo, mister se faz a presença de duas condições: pnrnerro, a 

aquisição ou a utilização de um bem ou serviço; segundo, a cessação de toda a 

atividade de produção, transformação ou distribuição do bem, já que o bem 

adquirido ou utilizado deve ser destinado ao uso privado. 

A segunda condição, a do uso particular, que é a mais importante, pois ela 

restringe a finalidade dos bens ou serviços adquiridos e exclui do conceito de 

consumidor o industrial, o comerciante, o intermediário ou atravessador. 

Em relação ao conceito de consumidor retirado do artigo 2°, ensina James 

MARINS que mesmo a doutrina pátria divide-se entre os estudiosos que entendem que 

o legislador não limitou o conceito senão pela destinação da fruição que deve ser fmal, 

e aqueles que entendem que o conceito teria limitações implícitas. Esta segunda 
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corrente, inspirada em doutrinadores da Europa Ocidental, atribui conteúdo subjetivo 

ao conceito, subjetividade esta não acolhida pelo Código de Defesa do Consumidor, 

uma vez que o legislador brasileiro ao elaborá-lo preferiu, por~ uma definição mais 

objetiva de consumidor. Logo a única característica restritiva seria a aquisição ou 

utilização do bem como destinatário final. Então, de acordo com a opinião de James 

MARINS, para o artigo 2°, o importante é a retirada do bem de mercado (ato objetivo) 

sem se importar com o sujeito que adquire o bem, profissional ou não (elemento 

subjetivo). 8 

O mesmo autor acima citado não concorda com a equiparação que se quer fazer 

de uso final com uso privado pois que tal equiparação não está autorizada na lei e não 

cabe ao intérprete restringir aonde a norma não o faz, e, ademais, é inegável que nem 

todo uso final é privado. 

O consumidor pode ser pessoa fisica ou jurídica. A dúvida surge em relação a 

entes despersonalizados, como o condomínio horizontal, e se a proteção concedida ao 

adquirente alcança ao grupo de condôminos. A resposta é afirmativa e é dada pelo 

verbo utilizar mencionado no referido diploma legal, que, por si, dispensa a 

necessidade de vínculo contratual entre as partes. 

Ugo CARNEV ALLI, citado por Sílvio Luís Ferreira da ROCHA, comentando o 

assunto, esclarece que as pessoas legitimadas a agirem para obter o ressarcimento dos 

8 MARINS, op. cit.. p. 65. 
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danos são obviamente o adquirente final do produto defeituoso, ou, "aqueles que, 

usando a qualquer título o produto defeituoso, sofreram danos".9 

Há cogitações no sentido de que o teImO "utiliza" constante do artigo 2° se 

refere somente a serviços e o termo "adquire" somente se refere a produtos. Isto 

significaria que apenas é "consumidor" de produtos quem os adquire, não os usuários, 

que aparecem ulteriormente à aquisição. 

Esta interpretação acima não condiz com a dicção da norma nem com o sistema 

do Código de Defesa do Consumidor, por diversas razões básicas expostas pelo autor 

James MARINS: 10 

1°) O usuário ou "utente" é o destinatário final do produto, não apenas o seu 

"adquirente" . 

2°) O "consumo" propriamente dito, se perfaz não apenas com a aquisição dos 

produtos mas também, e até principalmente, com sua fruição. 

3°) O Código de Defesa do Consumidor, em diversos dispositivos referentes ao 

vício do produto se refere a "consumo", e visa a assegurar que os produtos possam ser 

"utilizados" que é atividade própria do usuário, adquirente ou não. 

4°) O artigo 2° não autoriza a distinção que se pretende ao dizer é consumidor 

quem "adquire ou utiliza produto ou serviço", se quisesse distinguir as situações teria 

que prescrever que é consumidor quem "adquire o produto e utiliza o serviço". 

9 ROCHA, op. cit.. p. 67. 
10 MARINS, op. cit., p. 68~9. 
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5°) Se se entender que os "usuários" não estão protegidos pelas disposições 

referentes ao vício do produto, ter-se-iarn situações comuns de consumo excluídas da 

abrangência protetiva do Código, o que não se coaduna com o sistema de proteção ao 

consumidor (assim um cidadão que adquira, p.ex., um "fomo de microondas" com o 

objetivo de emprestá-lo a um amigo familiar, é considerado "consumidor", ao passo 

que os novos utentes, ao se "utilizarem" do produto e constatarem um vício de 

qualidade terão que se socorrer do direito comum, pois não seriam consumidores, 

porque não abrangidos pelos conceitos do Código). 

6°) Sob o prisma processual, para a hipótese do exemplo, h~ em verdade, 

legitimação ordinária concorrente, pois tanto podem solicitar a tutela jurisdicional do 

Estado o primitivo adquirente, na qualidade de proprietário do bem defeituoso, como 

aquele que recebeu o bem em empréstimo, na qualidade de usuário do bem. Esta 

dúplice legitimação é inequívoca decorrência do conceito de consumidor do artigo 2° 

da Lei 8.078/90. 

Ainda sobre o mesmo assunto, a própria prática da responsabilidade do 

fabricante, nos Estados Unidos, vem firmando a expressão "consumidor" ou "usuário 

fmal". 

o consumidor é o trabalhador fora da fábrica. Não dispõe de poder sobre a 

produção. Não p..xle decidir a respeito do processo produtivo. Podem-se encontrar, 

individualmente. aqueles que são consumidores numa oportunidade, exercendo em 

outras oportuni<:L!Jes um papel de fornecedores. Resta salientar que aqueles que estão 
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na relação de consumo, no papel de consumidores, definem-se por uma disparidade 

que possuem no poder de barganha. 

Consumir é o contrário de investir e produzir. Daí a expressão da lei 8.078/90: 

destinatário final. O que o consumidor adquire é para seu consumo, estes produtos não 

são bens de capital. 

É fato que aquele que entra diretamente numa relação jurídica para obter um 

bem ou produto pode não ser necessariamente o usuário final. Há os que adquirem 

alguma coisa para fazer um presente. A posse ou o uso é que definem propriamente o 

consumidor. Nesse caso fica evidente que a relação de consumo independe da 

participação em contratos. Por isso a disciplina da responsabilidade do fabricante é 

uma disciplina extracontratual. 

Como comenta José Reinaldo de Lima LOPES, pode até parecer excessiva a 

extensão das vítimas participantes das relações de consumo, prescrita na lei brasileira. 

Mas o fabricante ou fornecedor que se volta para o mercado assume de fato uma 

obrigação perante qualquer um: o mercado é, por defm.ição, anônimo. O fornecimento 

no mercado é despersonalizado. Além desta anonimidade característica - pela qual o 

fornecedor não sabe quem é ou quem será o destinatário final de seu produto ou 

serviço - compreende-se que é o produto mesmo que, sendo defeituoso, causa dano. A 

periculosidade não está nas pessoas mas nas coisas. O usuário, seja ou não adquirente 

jurídico da coisa, é que sofre o dano. Costuma-se dizer que a garantia de bom 
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funcionamento adere-se à coisa, segue-a aonde quer que ela se encontre. Em outras 

palavras, o fabricante garante a coisa erga omnes .11 

A ação de reparação de dano cabe, pois, não apenas ao adquirente mas também 

ao usuário dos produtos. Isto não significa multiplicação de responsabilidade, mas 

apenas sua determinação. A ação não é cumulativa mas é dada ao lesado. Diante de 

qualquer usuário o fabricante disporá das defesas normais, ou seja, poderá tentar 

eximir-se da responsabilidade se provar que a culpa foi exclusiva da vítima, que o 

defeito inexistia, ou que não colocou o produto no mercado (cf. artigo 12, § 3°, I, II e 

IH da Lei n° 8.078/90). 

As causas de exclusão da responsabilidade serão analisadas em um capítulo 

próprio deste trabalho. 

Concluindo então, o consumidor, pelo artigo 2°, é o usuário final, não apenas o 

adquirente. A responsabilidade do fornecedor é, pois, nitidamente aquiliana e não 

contratual. O lesado está dispensado, portanto, de fazer uma cadeia de regresso entre 

todos os que fizeram o produto chegar até seu destino fmal. 

Na responsabilidade pelo fato do produto, no artigo 17 do Código de Defesa do 

Consumidor, encontra-se o segundo conceito de consumidor. No citado artigo o 

conceito é alargado para acolher todas a vítimas do evento. Justifica-se tal alargamento 

pelo fato de nas relações de consumo existirem intermediários dos produtos, como por 

exemplo os revendedores e comerciantes, que também devem se ver possibilitados de 

invocarem em seu favor os dispositivos que tratam da responsabilidade pelo fato do 

11 LOPES, op. cit., p. 81. 
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produto ou do serviço, uma vez que eles também estão sujeitos a sofrerem danos 

decorrentes do fato do produto. 

Não admitir tal hipótese, seria discriminar o intermediário, uma vez que ao 

mesmo não seria permitido socorrer-se do artigo 12, já que este responsabiliza algumas 

espécies de fornecedores, independentemente de culpa, "pela reparação dos danos 

causados aos consumidores". 

Determinado alargamento do conceito justifica-se também pela gravidade dos 

acidentes de consumo, que acarretam riscos à saúde e à integridade fisica de 

consumidores e terceiros. 

Estes terceiros são vítimas que não participam das relações de consumo, 

denominados pela doutrina e jurisprudência americanas de bystanders, mas que gozam 

de uma tutela objetiva pelo fato de terem se envolvido em um acidente de consumo. 

Um exemplo seria o caso de um pedestre que se envolve num acidente com um veículo 

que apresentou defeitos de fabricação nos freios. O fabricante terá que indenizar tanto 

o condutor como o pedestre. 

"Assim, diante do disposto no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, 

na responsabilidade pelo fato do produto todas as vítimas do evento, consumidores, 

comerciantes, intermediários ou terceiros (bystanders) poderão acionar o fornecedor 

pelos prejuízos causados pelo produto defeituoso" .12 

Evidencia James MARINS que o alargamento do conceito de consumidor não 

ocorre na responsabilidade por vício do produto. Nesta, aplicável o conceito previsto 

12 ROCHA, op. cit., p. 68. 
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no artigo 2° do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o comerciante e 

intermediário não poderão utilizar-se dos meios previstos no citado diploma legal 

contra o fabricante ou produtor, quando se tratar de vícios de qualidade ou quantidade, 

devendo, para tanto, recorrerem à disciplina prevista no Código Civil e Código 

Comercial. 13 

Extensão conceitual de mesma natureza, vem colocada no artigo 29 da Lei 

8.078/90, que equipara a consumidores todas a pessoas expostas às práticas comerciais 

e à publicidade. Esta exceção está relacionada com oferta, informação, publicidade 

enganosa ou abusiva, práticas comerciais e contratuais abusivas. cobrança de dívidas e 

contratos de adesão, ou seja, valores que, à vista do sistema protetivo deste Código, 

merecem tratamento mais cuidadoso, no sentido de aumentar o âmbito da proteção 

legislativa, em virtude de sua maior valoração e relevância em termos sociais. 

4.2 O Fornecedor 

O Código de Defesa do Consumidor, artigo 3°, definiu a figura do fornecedor: 

"Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços". Tal conceito é 

\3 MARINS. Jarnes. Código do Consumidor Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 1991. p. 16 e 
50. 



21 

bastante amplo e significa, de modo mais conciso, que fornecedor é todo ente que 

provisione o mercado de consumo, de produtos ou serviços. 

Fornecedor então, de acordo com o artigo 3°, é a denominação genérica e 

abrange, entre outros, o conceito de fabricante e produtor. 

Já os textos europeus, segundo João Calvão da SILVA citado por Sílvio Luís 

Ferreira da ROCHA, definem como principal responsável o produtor, isto é, "o 

fabricante do produto acabado, de uma parte componente ou de matéria-prima, e ainda 

quem se apresente como tal pela aposição no produto do seu nome, marca ou outro 

sinal distintivo ou aquele que no exercício da sua atividade comercial, importe 

produtos para venda, aluguel, locação frnanceira ou outra qualquer forma de 

distribuição ou, ainda, qualquer fornecedor de produto cujo produtor comunitário ou 

importador não esteja identificado" . 14 Observa-se que para os europeus, a 

denominação produtor tem o sentido genérico. 

Tanto na definição da Lei 8.078/90, quanto na defrnição européia, podem ser 

detectadas três figuras: a) o fornecedor ou produtor real; b) o fornecedor ou produtor 

aparente; c) o fornecedor ou produtor presumido. 

O fornecedor ou produtor real é o realizador do produto, a pessoa fisica ou 

jurídica que sob a sua responsabilidade participa do processo de fabricação ou 

produção do produto, de uma parte componente ou de matéria-prima. Na terminologia 

empregada no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor seriam o "fabricante, o 

produtor e o construtor, nacional ou estrangeiro". 

14 ROCHA op. cit., p. 71. 
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o fornecedor ou produtor aparente é aquele que, embora não tenha participado 

do processo de fabricação ou produção do produto, se apresenta como tal pela 

aposição no produto do seu nome, marca ou outro sinal distintivo. 

O Código de Defesa do Consumidor é omisso em relação ao fornecedor ou 

produtor aparente, pelo menos na responsabilidade pelo fato do produto, porque o 

artigo 12 não faz menção àqueles que se apresentam como produtor ou fabricante pela 

aposição no produto do seu nome, marca ou outro sinal distinti\·o. 

Já o fornecedor ou produtor presumido é aquele que importou os produtos, ou, 

ainda, vende produtos sem identificação clara do seu fabricante, produtor, importador 

ou construtor (artigo 13, Lei 8.078/90). 

Justifica-se a concentração da responsabilidade no fornecedor ou produtor, pelo 

fato de ser ele, efetivamente, na medida em que se trate de defeitos de fabricação, de 

concepção ou de informação, em última análise, a fonte real do dano. 

Partindo da definição genérica de fornecedor, tem-se que fabricante é aquela 

pessoa mica ou jurídica que coloca DO mercado produtos industrializados, 

manipulados ou processado~ acabados ou semi-acabados. 

Há portanto, o fabricante final do produto, conhecido por assembler, isto é, 

aquele que detém o controle do processo produtivo integrado e o fabricante de fase, 

que produz matéria-prima, componentes e peças para serem incorporados noutros 

produtos. 



23 

Uma das dificuldades que se poderia levantar em termos de responsabilidade do 

fabricante, de acordo com o autor José Reinaldo de Lima LOPES, está no grau de 

complexidade do processo produtivo moderno. Muitos são os produtos apresentados 

no mercado em cuja produção comparecem várias empresas, vários fabricantes. 15 

Dada a essa característica, a solução melhor é se dizer que no caso de produtos 

compostos, a responsabilidade civil será do fabricante final ou assembler, em razão 

dele controlar o processo produtivo integrado, não podendo eximir-se da obrigação de 

indenizar provando que o defeito era do produto incorporado ao produto final. Após 

indenizar, o fabricante final terá, de acordo com as regras do direito comum, o direito 

de regresso contra seu fornecedor. 

"O fabricante final aparece, portanto, perante o consumidor e é o responsável e 

réu na ação iniciada pelo usuário lesado em seu patrimônio, pessoa ou com a perda da 

coisa. A razoabilidade desta solução está no fato de que o consumidor não adquire ou 

não se utiliza de um componente, mas de todo o produto, tomado unitariamente". 16 

O elaborador do produto final deve ser identificável. Caso não seja possível ao 

conswnidor identificar o fabricante final, então a responsabilidade, de acordo com a 

Lei 8.078/90, recai sobre o comerciante (artigo 13, I e 11). 

1 S "Os veículos automotores são tipicamente fruto de um modo de produzir em que à indústria de automóveis 
(as unidades montadoras) em geral cumprem apenas duas fases do processo: o projeto do veículo e a montagem 
(assemb/y) das partes fabricadas alhures. É o caso também das confecções em que a manufatura muitas vezes 
faz apenas usar materiais alheios. O defeito apresentado por um componente, não fabricado pelo montador, 
reflete-se no conjunto. Assim, a despeito do cuidado que o fabricante montador demonstra na sua linha de 
montagem, o produto final pode vir a apresentar o defeito. Esta questão situa-se na perspectiva da 
responsabilidade do fabricante colocando o problema: quem deve ser responsabilizado? O montador, que 1e\'3 o 
produto até o consumidor como uma unidade pronta para o consumo? Ou o fabricante da peça ou componente 
em particular defeituoso? Olhando-se do ponto de vista do consumidor, é claro que o fabricante, aquele que põe 
o produto em circulação, aquele que apõe à unidade, afinal consumida como um todo único, a sua marca. é o 
responsável". (LOPES, op.cit., p.88). 
16 LOPES, op. cit., p. 89. 
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De acordo com Sílvio Luís Ferreira da ROCHA, primeiramente a 

responsabilidade civil será do fabricante final (assembler), pelas mesmas razões já 

acima expostas. Mas, segundo ele, o fabricante parcial ou de fase será responsável 

solidário pelos danos produzidos, nos termos do artigo 25, § 2°, que dispõe o seguinte: 

··Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, 

sào responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a 

incorporação". 17 

Assim, para a vítima abre-se a possibilidade de acionar o fabricante final ou o 

fabricante de fase. O fabricante de fase não poderá exonerar-se da responsabilidade 

demonstrando que o defeito da peça ou matéria-prima fabricada por ele é devido à 

concepção do produto em que foi incorporado ou às instruções dadas pelo fabricante 

final. Deverá, de acordo com o mesmo autor acima citado, indenizar a vítima e, 

posteriormente, exercer o direito de regresso contra o fabricante fmal (artigo 13, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor). 

O capítulo seguinte desta monografia tratará dos conceitos de produto, defeito e 

serviço, elementos fundamentais na ação de responsabilização do fomecedor

fabricante. 

I" ROCHA op. cit., P 7/1 



CAPÍTULO - 11 

Como segunda parte deste trabalho, faz-se necessária, primeiramente, uma 

análise conceitual do que seria produto e serviço, e, num segundo momento, será feito 

um estudo sobre o defeito e suas características. 

1 - O Produto 

Estabelece o ~ }O do artigo 30 da Lei 8.078/90, que "produto é qualquer bem 

móvel ou imóvel, material ou imaterial". 

De acordo com João Marcelo de ARAÚJO JÚNIOR, "no Código de Defesa do 

Consumidor, a palavra 'produto' é empregada em sentido econômico, como 'fruto da 

produção'. Produto é, portanto, um bem. Algo elaborado por alguém, com o fim de 

colocá-lo no comércio, para satisfazer uma necessidade humana". 1 

O produto então, é um bem com determinado conteúdo fmalístico. Além de 

possuir a aptidão para satisfazer necessidades humanas, tem valor econômico e pode 

ser objeto de uma relação jurídica entre pessoas. 

Segundo Tupinambá Miguel Castro do NASClME1\TTO, não importa ao 

conceito de produto se o bem que o compõe é móvel ou imóvel, corpóreo ou 

1 ARAÚJO JÚNIOR, João Marcello de et aI. Comentários ao Código do Consumidor. Coordenado por José 
Cretella Júnior e René Ariel Dotti. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 57. 



26 

incorpóreo; relevante é se determinado bem contém a finalidade de produto (bem para 

ser comercializado). 2 

Produto, segundo o mesmo autor acima citado, Ué aquele que é suscetível de 

circular das mãos do fornecedor para o consumidor, como destinatário final, circulação 

que pode ser fisica, significando tradição da posse (bem alugado, arrendado, leasing, 

etc.), ou jurídica, esta importando na mudança da titularidade dominical do bem 

(compra e venda, permuta, etc.)". 3 

o conceito de produto é bastante amplo, sendo que engloba as duas grandes 

classificações de bens em que se assenta toda e qualquer outra, (bens móveis ou 

imóveis, materiais ou imateriais). 

Apesar das discussões existentes sobre a qualidade corpórea ou incorpórea que 

teriam determinados bens, o fato é que o Código do Consumidor considera-os todos 

como suscetíveis de serem objeto de relação de consumo e, portanto, adstritos ao 

regime protetivo legal. Incluem-se, portanto, entre os bens abrangidos pelo § lOdo 

artigo 3°, a eletricidade e o gás, por exemplo, fornecidos por empresas públicas ou 

privadas. 

Conforme ensina James MARINS, a legislação e doutrina européias não foram 

tão abrangentes ao conceituar o produto, para efeitos de proteção ao consumidor. 

Exemplifica citando o artigo 30 do Decreto-lei português 383/89, que, a exemplo de 

outros Estados-membros, adota o texto da Diretiva 85/374 da CEE, atual União 

2 NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro do. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. Rio de 
Janeiro: Aide, 1991, p. 23. 
3 NASCIMENTO, op. cit., p. 23. 
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Européia, ao estabelecer: "1. Entende-se por produto qualquer coisa móvel, ainda que 

incorporada noutra coisa móvel ou imóvel. 2. Excetuam-se os produtos do solo, da 

pecuária, da pesca e da caça, quando não tenham sofrido quai.çquer transfonnações". 

Portanto, a citada lei portuguesa restringe o conceito de produto aos bens móveis, com 

as exceções enumeradas, afastando os bens imóveis da incidên.:ia da nonna, bem ao 

contrário da lei pátria que os inclui expressamente além de nâ) estabelecer qualquer 

ressalva no concernente aos bens móveis. 4 

Calvão da SILVA citado por Arruda AL VIM 5 e por James MARINS6 , justifica 

a exclusão dos bens imóveis no âmbito das diretivas da União Européia pelo fato de 

que todos os Estados-membros possuem legislação específica l respeito. A diferente 

opção do legislador pátrio, segundo o autor, certamente levou em conta não apenas a 

deficiência da legislação brasileira, como também a moderna o:ientação dos EUA no 

sentido de incluir os bens imóveis na legislação dC'5 products Iiability 

(responsabilidade pelo fato do produto), utilizando-se do argunento de que "não há 

diferença significativa entre produção em massa-venda de casas e produção em massa-

venda de automóveis". 

Embora defenda T oshio MUKAI que a definição de proo-uto no direito pátrio, 

apesar de ampla é incompleta, pelo fato de não incluir os produtos incorporados a 

outro produto ou a um imóvef, é de entender-se, com James MARINS, que tal 

omissão se justifica, pois embora a responsabilidade pelos produtos incorporados a 

4 MARINs.op. cit., p. 80. 
S AL VIM. Arruda; AL VIM, Thereza; AL VIM, Eduardo Arruda e MARINS. Janes. Código do Consumidor 
Comentado. São Paulo: Ed Revista dos Tribunais. 1995, p. 36. 
6 MARINS. op. cit., p. 81. 
7 MUKAI, Toshio el 01. Comentários ao Código de Proteção ao Consumidor. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 9. 
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outros produtos seja inicialmente do fornecedor que procedeu a tal incorporação 

(porque mais facilmente identificável pelo consumidor), todos os participantes da 

cadeia de produção respondem pelo fato do produto que se inseriu no mercado de 

consumo (incluindo nesse produto todos os seus insumos e elementos, ainda que 

eventualmente passíveis de individualização), regressivamente ou, à critério do autor 

da ação de responsabilidade, como litisconsorte na demanda (Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 7°, parágrafo único e 19). 

Ademais, embora a responsabilidade por danos morais ou patrimoniais (causados 
pelo fato do produto) seja independente da apuração de culpa, cabe ao demandado 
o direito de regresso contra o fabricante do insumo ou produto incorporado. É o 
caso, por exemplo, da montadora de veículos que é acionada a responder pelos 
danos causados a determinado consumidor em virtude de uma colisão causado por 
defeito nas pastilhas de freio. Nesse caso a montadora responde objetivamente 
podendo exercer seu direito de regresso contra o fabricante das pastilhas que 
foram incorporadas no produto final causador do acidente de consumo. 8 

Em suma, para efeitos do Código de Defesa do Consumidor, qualquer bem pode 

ser produto, desde que, evidentemente, seja objeto de relação de consumo. 

Lembrando-se que, "relação de consumo" é a relação jurídica existente entre 

fornecedor e consumidor tendo como objeto a aquisição de produtos ou a utilização de 

serviços pelo consumidor. 

2 - O Serviço 

8 MARINS, op. cit.,p. 81. 
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Confonne O t 2° do artigo 3° da Lei 8.078/90, "serviço é qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista". 

Tupinambá Miguel Castro do NASCIMENTO, esclarece que seniço é 

prestação de atividade, é o laborar em favor de outrem. Afinna, porém, que nem toda 

atividade inclue-se no conceito que interessa à lei de proteção ao consumidor. 

Primeiro, tem que ser atividade que se localiza no mercado de consumo. E mais do que 

isto, atividade remunerada. Segundo ele, o caráter de ser gratuito o serviço prestado 

exclui da lei a atividade. 9 

Mas a expressão contida na lei "mediante remuneração", deve ser entendida 

não apenas como representativa da remuneração direta, isto é, o pagamento 

diretamente efetuado pelo consumidor ao fornecedor. Compreende também a 

remuneração do fornecedor, o beneficio comercial indireto advindo de prestações de 

serviços aparentemente gratuitas, assim como a remuneração "embutida" em outros 

custos. 

Assim ocorre com o serviço hipoteticamente gratuito como o oferecido a titulo 

de demonstração ou promoção (acompanhando "gratuitamente" serviço remunerado ou 

produto adquirido cujo serviço de instalação seja "oferta da casa"), e que vem a causar 

dano pessoal ou patrimonial ao consumidor. 

9 NASCIMENTO, op. cit., p. 25. 
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É O caso, no exemplo de James MARlNS, de detenninada concessionária que 

anuncia em promoção a troca do jogo de pastilhas de freio com "instalação gratuita". 

Neste caso, a gratuidade é hipotética pois evidentemente o custo do serviço estará 

embutido no preço de venda da peça automotiva, ainda que de modo substancialmente 

reduzido em face da estrutura de atendimento da empresa, ensejando que em 

ocorrendo acidente de consumo decorrente do "fato do serviço" (artigo 14) poderá ser 

responsabilizado o fornecedor, não podendo eximir-se sob a alegação de gratuidade, 

vez que meramente hipotética. } o 

É também o caso do "estacionamento gratuito" fornecido comumente por 

supermercados e shopping centers, que já recebeu tratamento jurisprudencial no 

sentido de não se tratar de serviço gratuito, mas de verdadeiro "contrato de depósito" 

com responsabilidade do fornecedor (assim também pode ser considerado o "serviço 

de manobristas" oferecido "gratuitamente" por alguns restaurantes). 

Já Toshio MUKAI, entende que para se caracterizar serviço, para efeitos da 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, basta que a atividade desenvolvida 

seja remunerada, ainda que "esporádica" e não habitua1.}) 

A prestação de serviço que seja oriunda de relação de trabalho, ou seja, 

enquadrada e regida pela legislação trabalhista, não será, em virtude da última frase do 

~ 20 deste artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizada como relação 

de consumo, pois a atividade ao abrigo da legislação trabalhista não é serviço, para 

efeitos deste Código. Portanto, o empregado subordinado, celetista, não será 

10 MARINS. op. cit., p. 82-83. 
li MUKAI el 01.. op. cit., p. 08. 
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responsabilizado por defeito ou vício, salvo regressivamente, nos termos e condições 

da legislação laboral. E tal mandamento legal possui, de acordo com Tupinambá 

Miguel Castro do NASCIMENTO, justificação suficiente: 

Na chamada relação empregatícia, quem detém o poder de comando, nele incluídos 
o direito de dirigir e fiscalizar a prestação pessoal de serviços, é o empregador. O 
empregado se encontra numa relação de sujeição, porque dependente 
juridicamente daquele. Via de conseqüência, os riscos da atividade econômica 
exercida são do empregador. Parece claro que se sujeitando às ordens do 
empregador, a atividade que presta não pode gerar contra ele mesmo 
responsabilidades as mais diversas. O empregador quem responderá. 12 

CRETELLA JR., citado por Arruda AL VIM, serve-se do seguinte exemplo para 

melhor caracterizar esta situação: Suponha-se que detenninada empresa se 

comprometa, mediante contrato e remuneração, a executar trabalhos de pintura, em 

uma residência. A frrma é o fornecedor, o proprietário do imóvel é o consumidor. A 

relação entre ambos é relação de consumo, regida pela Lei 8.078/90, pois trata-se de 

serviço prestado, usufruído pelo segundo sujeito de direito. Entretanto, o mesmo 

serviço é objeto de outro tipo de relação jurídica, entre os sujeitos empregados e a 

frrma empregadora, pois aqui temos relação de natureza trabalhista, que fica, por isso, 

fora da incidência da lei de proteção ao consumidor. 13 

Vale lembrar que a atividade denominada "serviço público", está perfeitamente 

enquadrada no conceito geral de serviço, porque sem dúvida é atividade remunerada 

oferecida no mercado de consumo. 

3 - Os Defeitos 

12 NASCIMENTO. op. cit., p. 26. 
\3 AL VIM et 01., op. cit., p. 38. 
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3.1 Nocões Gerais - Conceituacão 

Na tipologia das imperfeições dos produtos há duas grandes categorias básicas, 

diferenciadas pela sua natureza e pelo regime juridico a que se subsumem: 1) defeitos 

dos produtos; e, 2) vícios dos produtos. 

Recordando apenas, o Código de Defesa do Consumidor defmiu produto como 

qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial (artigo 3°, § l°). 

A primeira grande categoria básica abrange as imperfeições chamadas de 

"defeitos dos produtos" (de natureza mais grave que os vícios) e que são capazes de 

causar danos à saúde ou segurança do consumidor. A segunda categoria compreende as 

imperfeições que têm como conseqüência somente a inservibilidade ou mera 

diminuição do valor do produto. Apenas a primeira categoria será neste trabalho 

analisada, isto porque a responsabilidade do fomecedor14 pelo fato do produto, baseia-

se no defeito do mesmo. 

Tanto os defeitos quanto os vícios aqui conceituados para as relações de 

consumo, poderiam, em princípio, ser equiparados aos vícios e defeitos ocultos da 

coisa, matéria já constante no Código Civil, quando este trata nos seus artigos 1.101 a 

1. 105 dos vícios redibitórios. Ocorre que as consagradas ações previstas nos referidos 

artigos do Código Civil, mais especificamente a ação redibitória (artigo 1.103) e a ação 

quanti minoris (artigo 1.105), servem à tradicional responsabilidade contratual. Ao 

14 Como já foi visto no capítulo I, fornecedor é o nome genérico, inclui, dentre outros, a espécie fabricante. 
tema desta monografia. 
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falar-se da responsabilidade civil decorrente das relações de consumo, e 

ponnenorizando, da responsabilidade civil do fabricante, vê-se que esta possui como 

fundamento, a perspectiva dos interesses de consumidores lesados não pelo mau 

funcionamento ou imprestabilidade dos produtos, mas por danos que lhes são causados 

pela própria coisa. Assim, o fundamento da responsabilidade do fabricante não se 

restringe, é mais amplo do que o previsto no artigo 1. 101 do Código Civil. 

Como ensinam Ange1 ROYO e FERNÁNDEZ citados por Sílvio Luís Ferreira 

da ROCHA, "um pressuposto essencial da responsabilidade do fornecedor é que o 

produto seja defeituoso, isto é, no momento em que foi colocado no mercado apresente 

um defeito potencial ou real e que esse defeito seja a causa do dano". 15 

3.2 Os Defeitos Juridicamente Relevantes 

Dentro, então, da categoria "defeitos dos produtos", e com vistas à 

responsabilização do fornecedor pelo fato do produto, pode-se distinguir outras duas 

grandes categorias: 

l.a) defeitos juridicamente relevantes para responsabilidade civil; e 

l.b) defeitos juridicamente irrelevantes para responsabilidade civil. 

Esta última defeitos juridicamente irrelevantes para efeitos da 

responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto - abrange aqueles que não 

estão elencados no caput do artigo 12, da Lei 8.078/90, ou seja, defeitos que não sejam 

15 ROCHA, op. ciL p. 92. 
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decorrentes de projeto. fabricação. construção. montagem, fórmulas. manipulação. 

apresentação ou acondicionamento de seus produtos. bem como os que não decorram 

de informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

Exemplificativamente. têm-se como defeitos juridicamente irrelevantes os que derivam 

da ação exclusivamente culposa do consumidor ou de terceiro, os que derivam de caso 

fortuito ou força maior, da normal ação deletéria do tempo e dos riscos de 

desenvolvimento. 

Conclue-se então, que os defeitos juridicamente relevantes são aqueles 

elencados taxativamente no caput do artigo 12 supra citado, considerados como 

defeitos propriamente ditos e que compõem um dos elementos para caracterização do 

fato do produto porque eleitos pela lei como ensejadores de responsabilidade civil 

independente de culpa, uma vez que sem defeito não há responsabilidade do 

fornecedor. 

Esses defeitos elencados no artigo 12, podem ser subdivididos em três 

principais categorias menores, comumente adotadas pela doutrina e jurisprudência 

estrangeiras, de acordo com a fase de produção em que os mesmos se originam ou têm 

sua causa : I) defeitos de criação (projeto e fórmula); 2) defeitos de produção 

(fabricação. construção, montagem, manipulação. acondicionamento); e 3) defeitos de 

informação (publicidade, apresentação. informação insuficiente ou inadequada). 

I) defeitos de criação: esta espécie de defeitos aparece especificamente no 

caput do artigo 12 como defeitos de projeto e fórmula. 
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São defeitos que derivam de um erro na projeção, de uma escolha inadequada 

de materiais, ou, ainda, de uma técnica errônea de fabricação. Segundo Sílvio Luís 

Ferreira da ROCHA, o produto é defeituoso porque ilegitimamente inseguro na sua 

concepção ou idealização. 16 

o mesmo autor acima citado apresenta um exemplo deste tipo de defeito, 

ocorrido na indústria brasileira de automóveis "Fiat", noticiado pelo Jornal Folha de 

São Paulo em 24.04.91, p. 3-7: "A 'Fiat Automóveis' resolveu trocar gratuitamente as 

rodas de 14.542 veículos vendidos pela montadora desde 1989, porque constatou que 

citada peça podia quebrar a partir de 120.000 kms. rodados ou oito anos de uso 

nonnal". Segundo a reportagem, o problema foi detectado a partir da denúncia do 

proprietário de um "Fiat Uno" cujas rodas apresentaram fissuras. A montadora decidiu, 

então, testar as rodas do mesmo modelo, fabricadas com liga leve e concluiu que o 

defeito atingia toda a linha. 17 

2) defeitos de produção: aparecem no caput do artigo 12 como defeitos de 

fabricação, cOn'itrução, montagem, manipulação e acondicionamento. 

Defeito de produção é aquele que não atinge necessariamente a todos 

exemplares de um certo produto e não se deve à concepção geral do mesmo. De acordo 

com José Reinaldo de Lima LOPES, tal defeito deve-se, ordinariamente, a eventos 

mais ou menos incontroláveis. Um bom controle de qualidade procura especificamente 

constatar tais defeitos antes que o produto deixe a fábrica ou a instalação do 

fornecedor, antes que atinja os consumidores. Mas, como bem observa o autor, nem 

16 ROCHA, op. ciL p. 99. 
\7 ROCHA, op. cit.. p. 99. 
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sempre é possível constatar-se a imperfeição, uma vez que mesmo o controle de 

qualidade pode falhar. 18 

Tratam-se de defeitos típicos do moderno método de fabricação em série 

decorrentes da padronização e automatização da produção. São causados por erros dos 

empregados ou falhas de máquinas no processo produtivo. 

James MARINS distingue os defeitos de produção dos demais por suas 

características específicas: a) não contaminam todos os exemplares; b) são previsíveis, 

no sentido de que é possível o cálculo estatístico de sua freqüên~a; c) são inevitáveis, 

pois mostra-se impossível a eliminação absoluta dos riscos inerentes à produção 

industrial. 19 

3) defeitos de informação: manifestam-se na enumeração do Código como 

defeitos decorrentes de publicidade, apresentação e informação insuficiente ou 

inadequada. 

Os defeitos de informação ocorrem quando o fabricante não comuruca ao 

público que o produto, ainda que fabricado de acordo com as normas técnicas do setor 

produtivo, apresenta determinada periculosidade em relação a certas modalidades de 

uso ou condições do usuário. 

Sílvio Luís Ferreira da ROCHA ensma que, produtos com defeitos de 

informação apresentam uma imperfeição formal, porque o defeito não é intrínseco ao 

18 LOPES, op. cit., p. 62. 
19 MARINS, op. cit.. p. 114. 
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produto, este origina-se da insuficiente ou errônea infonnação sobre o uso adequado 

do produto. "Os defeitos de infonnação são, pois, vícios extrínsecos ao produto".20 

Há portanto para o empresário uma obrigação de informar, instruir e advertir 

devidamente os destinatários de seus produtos, sob pena de \"eT-se responsabilizado 

pelos danos que possam advir da eventual falta ou deficiência das infonnações 

necessárias à correta utilização dos produtos colocados no mercado de consumo. 

3.3 A Questão da Segurança do Produto 

A noção de defeituosidade está essencialmente ligada à expectativa do 

consumidor. Afinna-se, portanto, que um produto é defeituoso quando ele é mais 

perigoso para o consumidor ou usuário do que legitimamente ou razoavelmente se 

podia esperar (artigo 12, § l°, do Código de Defesa Consumidor). 

O cerne dessa definição é a segurança do produto e não a aptidão ou idoneidade 

do mesmo para a realização do fim a que é destinado. Confonne João Calvão da 

SILVA, citado por Sílvio Luís Ferreira da ROCHA, a aptidão do produto será 

analisada quando da detenninação do vício da coisa para efeitos de aplicação da 

disciplina da garantia e responsabilidade contratual, já que a aptidão do produto é 

característica mais restrita que a sua segurança. Segue o autor com um exemplo 

elucidativo: ~'Pense-se no contraceptivo ou fánnaco, idôneo e eficaz no uso a que se 

20 ROCHA, op. cit., p. 101. 
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destina, mas causador de graves efeitos secundários, e logo ressalta-se que a segurança 

do produto vai além da aptidão para o uso a que se destina". 21 

No direito comparado o conceito de defeito também baseia-se na segurança. Diz 

o parágrafo }O do artigo 6° da Diretiva 85/374, da Comunidade Econômica Européia 

(atual União Européia), que: "o produto é considerado defeituoso quando não 

proporcionar a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em conta todas 

as circunstâncias envolvidas na questão ( ... ),,22 

É importante falar-se no grau de segurança exigido pelo Código de Defesa do 

Consumidor. A lei não exige que o produto ofereça wna segurança absoluta, mas 

apenas a segurança que se possa dele nonnalmente esperar. Não se trata de valorar 

somente as expectativas subjetivas da vítima, ou seja, a segurança com que ela 

pessoalmente contava, devendo-se portanto, verificar as expectativas objetivas do 

público em geral, isto é, a segurança esperada e tida por nonnal nas concepções das 

relações de conswno. 

Segue neste mesmo sentido a doutrina estrangeira. O autor Brian St. J. 

COLLINS, ao interpretar o já citado artigo da Diretiva 85/374, da União Européia, 

defme que: "A segurança neste contexto é definida com base nas expectativas do 

consumidor e o critério para sua conceituação é logicamente um critério objetivo~ 

exige-se um grau de segurança que as pessoas em geral esperam do produto. As 

expectativas particulares da vítima e do produtor não são as únicas relevantes, nem 

21 ROCHA, op. cit.. p. 93. 
22 Livre tradução de: "a product is defective when it does not prO\ide the safe~· which a person is entitIed to 
expect, taking all circumstances into acount. .. " 
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será relevante a expectativa de alguém que tenha maior sensibilidade que as pessoas 

em geral.".23 

o conceito de segurança legitimamente esperada toma-se importante para que 

se compreenda o alcance das nonnas contidas no Código de Defesa do Consumidor. 

Determinado diploma legal não nonnatizou a utopia de produtos sem riscos ao 

consumidor. Ao contrário, os riscos à saúde e segurança dos consumidores são 

aceitáveis, desde que nonnais, previsíveis e informados ao mesmo (artigos 8° e 9° do 

Código de Defesa do Consumidor). 

3.4 Produtos de Periculosidade "Inerente" e Produtos de Periculosidade 

"Adquirida" 

De fato, existem produtos que contêm riscos intrínsecos à sua qualidade ou 

modo de funcionamento conhecidos como produtos de periculosidade inerente e 

existem aqueles que se tomaram perigosos em razão de um defeito, chamados de 

periculosidade adquirida. 

Via de regra, a noção de produto defeituoso é utilizada nos produtos de 

periculosidade adquirida porque os de periculosidade inerente, embora capazes de 

causar acidentes, estão em consonância com as expectativas legítimas dos 

consumidores e, portanto, não ensejam o dever de indenizar. 

23 COLLINS, Brian St. J. An Introduction to the E. U. Directive on Product Liability. In Documentos Básicos 
do Congresso Internacional de Responsabilidade Civil, realizado em Blumenau - se, nos dias 29 de outubro a 
1° de novembro de 1995, p.22. Livre tradução de: "Safety in this connection is expressed in terms of consume r 
expectation and the criterion for safety is clearly an objective one, ie. what degree of safet)" are persons 
generally entitled to expect? The expectations and hopes of the actual individual concemed and those of the 
producer are nor relevant nor are those of an individual who has particular sensiti,ities". 
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Valendo-se dos exemplos citados por Gustavo TEPEDINO, "o ferimento 

provocado no cozinheiro pela faca de que se utiliza não gera o dever de indenizar. O 

perigo - real e recorrente - criado por tal produto não contraria expectativa alguma de 

segurança dos conswnidores, sendo efeito natural e indispensável à sua função 

específica. Já os produtos químicos em geral, cosméticos ou fannacêuticos, exigem 

minuciosa advertência aos consumidores, que não podem prever, à evidência, o grau 

de danosidade que se associa ao manuseio e à utilização do produto". 24 

James MARINS traça uma linha divisória entre produto ou serviço considerado 

perigoso em si mesmo (= normalmente perigoso ), e o produto ou serviço 

indevidamente perigoso (= anormalmente perigoso), também denominados de produtos 

de "periculosidade inerente ou latente" e produtos de "periculosidade adquirida" em 

função de alguma forma possível de defeito, dicotomização esta útil quando da 

aferição da existência ou não de defeito do produto.25 

Decorrem do Código de Defesa do Consumidor duas ordens de conseqüência de 

natureza civil, para o fornecedor que introduzir no mercado de consumo os produtos 

anormalmente perigosos. São elas: a) a responsabilidade objetiva do fabricante, 

construtor, produtor ou do importador, pelo fato do produto (artigo 12 da Lei 

8.078/90), e/ou, b) a obrigação do fornecedor, que tiver ulterior conhecimento de sua 

nocividade, de informar aos consumidores e às autoridades o ocorrido e veicular 

24 TEPEDINO, Gusta\·o. A Responsabilidade civil por acidentes de consumo na ótica ci,iJ constitucional. In 
Documentos Básicos do Congresso Internacional de Responsabilidade Civil, realizado em Blumenau - SC, nos 
dias 29 de outubro a 10 de novembro de 1995, p. 90. 
25 MARINS, op. cit., p. 118-119. 
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anúncios publicitários alertando aos consumidores (artigo 10, tt 1(' c 2° do Código de 

Defesa do Consumidor). 

3.5 Proibicão da Periculosidade Indevida 

Há também determinados produtos que se caracterizam por ser demasiadamente 

perigosos. Por este motivo, o Código de Defesa do Consumidor, cn seu artigo 8°,26 

proíbe ao fornecedor a introdução no mercado de consumo de qmlquer produto ou 

serviço que possa apresentar indevido grau de periculosidade, avóado este grau de 

acordo com o que se chama de "legítima expectativa de segurança". 

Neste mesmo sentido, o artigo 1 O, do citado diploma legal, ,eda expressamente 

a introdução no mercado de consumo de produto ou serviço que pOlsa oferecer riscos 

indevidos à saúde ou segurança dos consumidores. Esta regra decorre da aplicação do 

"princípio da adequação", segundo o qual todos os produtos e senl};os devem atender 

ao binômio segurança/qualidade, e também da concretização de direitos básicos do 

consumidor, quais sejam: "a proteção da vida, saúde e seguranÇl contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e seniços considerados 

perigosos ou nocivos" (artigo 6°, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor). 

"Verifica-se que no sistema de proteção ao consumidor, a scide e a segurança 

estão entre os bens jurídicos que, por sua relevância, recebem mtela mais ampla, 

compreendendo-se o direito à saúde como manifestação do consritucional direito à 

26 Código do Consumidor , artigo 8°: "Os produtos e serviços colocados no IDf::1:3do de consumo não 
acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados n.-rmais e previsíveis em 
decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualCJll!I hipótese, a dar as 
informações necessárias e adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando Ó! produto industrial. ao 
fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impresSOf apropriados que devam 
acompanhar o produto". 
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vida, e incluindo-se no conteúdo do direito à segurança a proteção da incolumidade 

patrimonial do consumidor . .,27 

3.6 Elementos de Valoracão da Segurança dos Produtos 

A defeituosidade, sendo wn termo que se conceitua a partir do grau de 

segurança legitimamente esperado pelo conswnidor para o produto, depende de wna 

valoração. E esta é feita através da análise de três requisitos constantes no t l° do 

artigo 12 da Lei 8.078/90: a)"apresentação do produto", b)"o uso e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam", c )"a época em que foi colocado em circulação". 

A partir destes requisitos o Juiz poderá aferir o grau de segurança de cada 

produto, levando sempre em conta a peculiaridade do bem em questão e todas as 

circunstâncias do caso concreto. 

o primeiro item especificado pelo legislador é a "apresentação do produto". 

Representa a idéia de que o defeito não deriva só do produto em si, do seu conteúdo ou 

natureza intrínseca, mas de forma externa como é apresentado ao público consumidor. 

A apresentação do produto inclui toda a informação que o cerca, que pode ser 

publicidade, instruções técnicas, embalagem, recomendações ou declarações genéricas 

e omissivas de caráter publicitário, demonstrações práticas, etc. , enfim, toda a vasta 

gama de estímulos que tende a criar no público a imagem e a expectativa que se trata 

de um produto devidamente seguro. 

27 MARlNS, op. cit., p. 118. 
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Segundo MARK.OVITS, citado por Anuda AL VIM, pode-se dizer que a idéia 

de "apresentação do produto" inclui tanto as informações acerca do produto, como a 

forma de comercialização do mesmo.28 

o segundo requisito elencado pelo legislador é o "uso e os nscos que 

razoavelmente se esperam do produto". Ao apresentar este requisito como elemento 

valorativo da segurança dos produtos, a Lei 8.078/90 considerou relevante não apenas 

o uso correto e específico do produto, mas também o uso previsível e os riscos 

possíveis,29 desde que integrem de forma razoável a expectativa legítima do 

consumidor. 

Assim, o fornecedor ao conceber, fabricar e comercializar um produto, deve ter 

em conta não só a utilização conforme o fim ou destino dele pretendido em condições 

normais, mas também outros usos razoavelmente previsíveis que do mesmo possam ser 

feitos (usos anormais). Apenas deste modo cumprirá com a obrigação de colocar no 

mercado produtos seguros, que não apresentem riscos inaceitáveis para a saúde e 

segurança dos consumidores que lhe dêem o uso pretendido ou uma utilização 

normalmente previsível e socialmente aceita. 30 

A adoção deste requisito de valoração amplia o campo de aplicação dos deveres 

de infonnação, uma vez que o fornecedor ao prever usos incorretos mas razoáveis e 

28 AL VIM el ai., op. cit., p. 105. 
2!1 .·Calvlo da Sn..VA C.hama a atenção para o lápis e as canetas, que devem ser concebidos tendo em 
consideração a possibilidade de que sejam lC\-ados à boca, ainda que este não seja seu correto uso, implicando 
que não podem ser revestidos de material ou pintura tóxica, sob pena de que tais produtos sejam considerados 
defeituosos ainda que contenham adequadas advertências. Doutra parte, seria considerado uso "anormal e 
aberrante a inspiração dos gases que saem do cano de escape do automóvel" (exemplo de Calvlo da Sn.. V A, 
citado por James MARINS; op. cit., p. 124). 
]O ROCIIA; op. cit., p. 95-96. 
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os elimine. 

o terceiro requisito especificado pelo legislador para valorar-se a segurança do 

produto e, conseqüentemente, seu possível defeito, é "a época em que o mesmo foi 

colocado em circulação". 

A utilização deste requisito suscita a discussão relativa à adoção ou não da 

teoria do risco de desenvolvimento como excludente de responsabilidade, um dos 

pontos mais controvertidos da disciplina jurídica da responsabilidade do fornecedor 

pelo fato do produto. 

o risco de desenvolvimento consiste na possibilidade de que um determinado 
produto venha a ser introduzido no mercado sem que possua defeito cognoscível, 
ainda que exaustivamente testado, ante o grau de conhecimento científico 
disponível à época de sua introdução, ocorrendo todavia, que, posteriormente, 
decorrido determinado período do início de sua circulação no mercado de 
consumo, venha a se detectar defeito, somente identificável ante a evolução dos 
meios técnicos e científicos, capaz de causar danos aos consumidores. Ou seja, o 
produto, embora possuísse concepção perfeita ante o estágio da técnica e da 
ciência à época de sua introdução no mercado de consumo, mostra-se, 
posteriormente, capaz de oferecer riscos à saúde e segurança dos consumidores, 
riscos estes primitivamente incognoscíveiS.31 

A questão que se coloca, em face do Código de Defesa do Consumidor, é a de 

se saber se é legítimo ao fornecedor socorrer-se do risco de desenvolvimento para 

eximir-se da responsabilidade pelo fato do produto. Tal pergunta não encontra resposta 

única no direito, já que existem teses e raciocínios díspares a respeito do assunto. 

31 MARINS, op. cit., p. 128-129. 
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Segundo Arruda AL VIM, a adoção ou não do risco de desenvolvimento como 

eximente de responsabilidade envolve a análise de fatores que podem em maior ou 

menor medida influenciar o intérprete da norma.32 Alguns desses fatores merecem., 

embora de forma sucinta, ser citados. 

a) No direito comparado, a União Européia decidiu colocar no texto de sua 

Diretiva 374/85, por pressão, ora menor, ora maior, do lobby dos empresários, em 

contraposição ao lobby dos consumidores, uma norma tomando facultativa a adoção 

ou não do risco de desenvolvimento como eXÍlnente de responsabilidade, apesar do 

grande esforço dos Conselhos dos Estados-membros, para que se estabelecesse regra 

única a esta questão. 

b) Outro fator relevante está relacionado ao problema da igual divisão da carga 

econômica dos riscos de produção. Já cabe ao fornecedor a carga de responsabilidade 

referente aos produtos com defeito de criação, de informação e de produção. Talvez se 

o mesmo tivesse que assumir também a responsabilidade do risco de desenvolvimento, 

decidiria pela inviabilidade de comercialização de determinados produtos. 

c) Questões de ordem sociológica também sào influentes na apreciação da 

norma pelo intérprete. Há, por parte da sociedade consumidora, o interesse no 

crescente e constante aprimoramento da ciência, especialmente no que diz respeito a 

novos medicamentos que possam combater os inevitáveis males à saúde. Mas é sabido 

que novas descobertas significam, muitas vezes, novos riscos. Se o risco de 

32 AL VIM et aI., op. clt., p. 110. 
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desenvolvimento for atribuído ao fornecedor, este será desestimulado a criar novas 

técnicas. 

Apesar de alguns dos fatores acima citados inclinarem para a não imputação do 

nsco de desenvolvimento ao fornecedor, é melhor que se analise a letra da lei 

brasileira antes de chegar-se a uma conclusão fmaI. 

Do estudo feito até agora neste trabalho a respeito dos defeitos, conclui-se, 

apoiando-se nos ensinamentos de James MARINS, que o consumidor tem direito à 

proteção contra os riscos provocados por produtos considerados perigosos, não 

podendo, então, o fornecedor, inserir no mercado de consumo produtos que saiba ou 

deva saber serem nocivos, sendo considerados defeituosos os produtos que não 

atendam à segurança legitimamente esperada, tendo em vista a época em que foram 

colocados em circulação.33 

Se o que se deve levar em conta é a época em que o produto foi colocado no 

mercado de consumo - circunstância obrigatoriamente relevante - não pode haver 

legítima expectativa de segurança que vá além da ciência existente naquele momento. 

"Com isto se quer dizer que o limite da previsibilidade exclui a obrigação de reparar 

aqueles eventos danosos que no momento da comercialização do produto não 

houveram podido ser previstos de acordo com o nível de conhecimentos científicos e 

técnicos existentes, chegando mesmo a possibilitar que se afirme tratar de hipótese de 

'caso fortuito', liberador da responsabilidade".34 

33 MARlNS, op. cit., p. 135. 
34 AL VIM et ai., op. cit., p. 115. 
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Conclui-se então, através de uma interpretação sistemática da Lei 8.078/90, que 

o risco de desenvolvimento é causa eximente de responsabilidade, sendo considerado 

defeito juridicamente irrelevante, insuscetível, portanto, de le\-'3T à responsabilização 

do fornecedor pelo fato do produto. 

No terceiro capítulo, serão elencadas outras hipóteses de exclusão da 

responsabilidade do fornecedor, assim como, buscar-se-á demonstrar a questão da 

inversão do ônus da prova. Falar-se-á também, da prescrição da ação que VIsa a 

reparação dos danos causados pelo fato do produto. 



CAPÍTULO - IH 

Este derradeiro capítulo visa analisar a questão da inversão do ônus da prova, as 

hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto, e a 

prescrição para a ação de responsabilização pelo fato do produto. 

1 - Inversão do Ônus da Prova 

o Código de Processo Civil estabelece como regra geraI, no artigo 333, que o 

onus probandi cabe ao autor "quanto ao fato constitutivo de seu direito" e ao réu, 

""quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintn'o do direito do autor". 

Estas duas regras garantem que, contestando o réu a ocorrência dos fatos, negando-os, 

toda a responsabilidade da prova fica com o autor que, não pro\"aDdo os fatos alegados 

de forma suficiente, terá a ação julgada improcedente. 

Conforme acertado entendimento de Tupinambá Miguel Castro do 

NASCIMENTO, é dificil nas relações de consumo, o consumidor pré-constituir uma 

prova acerca de seus direitos, para apresentá-la posteriormente, mesmo porque, no 

momento do negócio, o consumidor está em sua completa boa-fé. Conclui-se assim, 

que pelas normas do Código de Processo Civil, dificilmente o consumidor ajuizaria 

ação com razoáveis possibilidades de vencer a demanda. 1 

I NASCIMENfO, op. cit., p. 28. 
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Recorrendo-se ao direito comparado, a tendência observada em todos os países 

que desenvolveram um regime legal de defesa do consumidor, tem sido a crescente 

oneração dos fabricantes e facilitação da prova aos consumidores. Tal postura, explica 

José Reinaldo de Lima LOPES, embora à primeira vista extremamente parcial, 

justifica-se em nome do atual desenvolvimento das técnicas produtivas, cada vez mais 

complexas e alheias aos leigos, e da organização empresarial. Também lembra o autor. 

que a diferença nas exigências processuais que se fazem, procede de uma diferença 

real que existe entre consumidores e fornecedores, fazendo com que esta diferença 

empírica justifique a diferença jurídica. 2 

Seria errôneo esperar-se que o consumidor, e até o revendedor, conhecesse o 

produto da mesma forma que o fabricante. Na maioria das vezes, o conhecimento 

técnico do produto e da sua produção é inacessível para terceiros, mesmo porque, 

geralmente, guarda-se o segredo de fábrica 

Desta forma, a Lei 8.078/90, buscando equilibrar a posição das partes, facilitou 

consideravelmente a defesa dos direitos dos consumidores, ao adotar, em seu artigo 6°, 

inciso VIII, a figura da possibilidade de inversão do ônus da prova. Este artigo reza 

que caberá ao fornecedor-réu o ônus da prova em duas situações: a) quando os fatos 

alegados pelo consumidor forem verossímeis, ou, b) quando o consumidor for 

economicamente hipossuficiente.3 Nestes dois casos, será o fornecedor-réu que terá 

de provar que a alegação do consumidor não é verdadeira. 

2 LOPES, op. cit., p. 121. 
3 .. Artigo 60 - São direitos básicos do consumidor: 



Washington de Barros MONTEIRO, ao conceituar a verossimilhança diz que a 

mesma deve estar envolvida pela presunção hominis. Explica: "a presunção hominis, 

ou presunção comum, não resulta da lei, fundando-se, porém, na experiência da vida, 

que permite ao juiz fonnar a própria convicção. Por exemplo, não é de se presumir que 

alguém, podendo evitá-lo, aceite o prejuízo".4 

A existência da verossimilhança no alegado pelo consumidor, traduz-se na 

existência de plausibilidade na mesma alegação. O magistrado analisará se o alegado 

está apoiado nas experiências de vida acumuladas, e em caso afirmativo, determinará a 

inversão da prova em favor do consumidor. 

Já a hipossuficiência é a condição de carência cultural, material, ou, de ambas, 

por parte do consumidor. É interessante salientar, que também se insere no conceito de 

hipossuficiência, a noção de posição de desvantagem estratégica, fazendo com que 

mesmo um sujeito culto e sem carências materiais, seja considerado um 

hipossuficiente. 

Portanto, apenas quando verificada uma dessas duas situações, é que se permite 

ao juiz, a inversão do ônus da prova. E a inversão significa que caberá ao réu 

(fornecedor) produzir o conjunto probatório que afaste as alegações do autor 

(consumidor), mesmo que este não tenha apresentado provas acerca de suas alegações. 

( ... ) vm - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inverção do ônus da prova, a seu favor. no 
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímel a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 
as regras ordinárias de experiência" . 
.. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil- Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 1966, p. 271. 
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Entretanto, é lembrado por Arruda AL VIM, que a inversão do ônus da prova 

independe da posição, ativa ou passiva, do consumidor. 5 

Mora a presença de um dos requisitos elencados no artigo 6°, inciso vm, do 

Código de Defesa do Consumidor, o ônus de provar o fato constitutivo é do 

consumidor (artigo 333, I, do Código de Processo Civil) e, consequentemente, basta o 

fornecedor negar a existência do fato. 

É necessário que o fornecedor, como réu, saiba que está ocorrendo a inversão 

do ônus da prova, que é a circunstância extraordinária, para que, ao se defender, prove 

a inexistência do fato constitutivo alegado. Caso não saiba da inversão, estará sendo 

prejudicado em sua ampla defesa. Desta maneira, não é na sentença final que o 

magistrado deve decidir pela inversão, e sim no despacho saneador, para assun, 

proteger o interesse do réu.6 

o despacho judicial que decidir pela inversão do ônus da prova tem a natureza 

de interlocutório, sendo com isso, agravável. É matéria agravável se não recorrida 

tempestivamente prec1ui, uma vez que não pode ser analisada novamente a nível de 2° 

grau, na hipótese de apelação. Conforme lembra o mestre Tubinambá NASCIMENTO, 

reza o artigo 516 do Código de Processo Civil: "Ficam também submetidas ao tribunal 

as questões anteriores à sentença final, salvo as impugnáveis por agravo de 

inslrumenld,.7 

5 AI.. VIM., op. cit., p. 70. 
6 NASCIMENTO, op. cit., p. 91. 
7 NASCIMENTO, op. cit., p. 91. 
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Como será visto a seguir, a prova da inexistência do defeito no produto, feita 

pelo fornecedor do mesmo, é causa eximente de responsabilidade. Alguns autores 

afirmam, baseados neste fato, que o ônus de provar o defeito no produto caberia 

somente ao fornecedor. Concluem estes autores, que ao consumidor só caberia então 

provar o dano e o nexo de causalidade, havendo a inversão do ônus da prova em 

relação ao defeito. Um dos defensores desta corrente é Sílvio Luís Ferreira da 

ROCHA. confome já visto no capítulo I, item 3, deste trabalho. Neste sentido 

corrobora Fernando NORONHA: "O consumidor nem sequer tem necessidade de fazer 

prova do defeito do produto ou serviço: basta-lhe provar que o dano foi causado pelo 

produto ou serviço. O produtor, comerciante ou fornecedor é que terá de provar, se 

quiser isentar-se de responsabilidade, que inexistia defeito no produto ou serviço, 

( ... )".8 

Confrontando a opinião de autores como Sílvio Luís Ferreira da ROCHA9 , 

James MARINS10 e Arruda ALVIMl1 , pensam que o consumidor continua com o 

dever de provar o defeito, pois defendem que a distribuição do ônus da prova feita pelo 

artigo 333, I e 11, do Código de Processo Civil, pennanece intacta, ou seja, cabe ao 

autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar a existência de fato 

impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor. 

Sem dúvida, a existência do defeito é fato constitutivo do direito do 
autorlconsumidor (cabendo-lhe, portanto, a prova consoante o artigo 333, I, do 
Código de Processo Civil), pois não há responsabilidade civil do fornecedor no 
sistema do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sem a existência de 
defeito juridicamente relevante (artigo 12, caput, do Código de Defesa do 

8 NORONHA, op. cit., capo lO, p. 23. 
9 ROCHA, op. cit.,p. 90. 
10 MARINS, op. cit., p. 57-59. 
11 ALVIM et aI., op. cit., p. 70-71. 
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Consumidor), e, por sua ve~ a inexistência do defeito é fato impeditivo do direito 
do autorlconsumidor (cabendo ao fornecedor o õnus da sua comprovação, nos 
termos do artigo 333, n, do Código de Processo Civil), e por esta razão foi 
expressamente previsto pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor como 
eximente da responsabilidade do fornecedor que deverá prová-lo, e em nada se 
afasta do regime de distribuição do ÔIlJS da prova do Código de Processo Civil. 12 

Arruda AL VIM, comenta, que os autores que sustentam ser somente do 

fornecedor o dever de provar o defeito, argumentam, que a feitura desta prova por 

parte do consumidor seria demasiadamente dificil ou isuportavelmente custosa, 

inviabilizando sua pretensão em alguns casos especiais. 13 Tal afinnação é verdadeira, 

pois muitas vezes o consumidor lesado é uma pessoa simples, sem provisão de rendas. 

Mas, continua Arruda AL VIM, o grande erro desses autores, está no fato de usarem 

somente esta argumentação, mais política que jurídica, para justificar a alteração do 

regime do artigo 333 do citado diploma legal, e atribuir efeito de inversão do ônus da 

prova ao inciso n do t 3° do artigo 12, Lei 8.078/90, o que não ocorre de fato. 

Basta lembrar que já pode o Juiz inverter o onus probandi ao constatar a 

hipossuficiência do consumidor ou a presunção de veracidade na afinnação do mesmo 

(verossimilhança), para que se conclua o seguinte: não há necessidade de atribuir-se 

somente ao fornecedor o dever de provar o defeito, para que se alcance a proteção 

efetiva do consumidor e a viabilização da defesa de seus direitos. Já há meios para 

ISSO. 

É importante salientar que a inversão facultativa do ônus da prova (a critério do 

juiz), de que trata o artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é 

l~ MARINS, op. cit.,p. 58. 
B ALVIM, op. cit., p. 70-71. 



inconstitucional por resultar da aplicação do constitucional "princípio da isonomia" 

(artigo 5°, caput e inciso L da Constituição Federal de 88), que significa tratar 

desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. 

Arruda AL VIM lembra que o próprio Código de Processo Civil pennite que se 

convencione, em acordo entre as partes, a obrigação de provar diferentemente da regra 

geral, desde que não se recaia sobre direito indisponível da parte, nem se tome 

excessivamente dificil a uma parte o exercício do direito (artigo 333, parágrafo único, 

inciso 11, Código de Processo Civil). Dispõe, porém, o artigo 51, inciso VI, do Código 

de Defesa do Consumidor, que é nula de pleno direito a cláusula contratual que 

estabeleça a inversão do ônus da prova em detrimento do consumidor, estabelecendo 

tal norma nulidade que independe do fato de tomar ou não, tal inversão, 

excessivamente dificil o exercício do direito por parte do consumidor. 14 

14 ALVIM el aI., op. cit., p. 71. 
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2 - Causas de Exclusio da Responsabilidade 

A responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto, embora objetiva 

não equivale a responsabilidade fundada sobre o simples nexo causal entre o uso do 

produto e o dano, devendo, ao contrário, entre esses dois elementos interpor-se um 

defeito do produto. Pelo fato de na responsabilidade do fornecedor exigir-se a 

comprovação deste terceiro elemento, chega-se à conclusão de que se trata de uma 

responsabilidade objetiva não absoluta, admitindo assim, prova liberatória. 

o artigo 12, § 3°, do Código de Defesa do CoIlSUlIridor, elenca causas de 

exclusão de responsabilidade que, quando provadas pelo fom~edor, elidem o nexo de 

causalidade entre o produto e o danO. 15 

A dúvida que poderia daqui surgir seria no sentido de as hipóteses apresentadas 

no citado artigo serem ou não taxativas, ou seja, questionar-se a existência de outras 

causas de exclusão de responsabilidade, além daquelas existentes no referido diploma 

legal. 

Antônio Herman de Vasconcellos e BENJAMIN conclui pela taxatividade ao 

afirmar que "o Código adotou um sistema de responsabilidade civil objetiva, o que não 

quer dizer absoluta. Por isso mesmo prevê algumas excludentes, em numerus 

c/ausus16" .17 

15 Código do Consumidor, artigo 12, t 3°: "O fabricante, o consumidor, o pro<i;:tor ou importador SÓ não será 
responsabilizad quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; n - que, embora haja colocado o 
~oduto no mercado, o defeito inexiste; m - a culpa exclusiva do consumidor ou Õ! terceiro". 

6 "Numerus c/ausus": Locução empregada para exprimir que a enunciação é emmerativa, não exemplicativa. 
e por isso não admite acréscimo. 



Porém, as hipóteses apresentadas na Lei 8.078/90, não são taxativas. Outras são 

admitidas, recorrendo-se, para tanto, às regras de interpretação sistemática e lógica. 18 

2.1 Não Introducão do Produto no Mercado 

Exonera-se da responsabilidade o fabricante, asim como qualquer outra espécie 

de fornecedor, quando provar não ter colocado o produto no mercado, isto é, embora o 

tenha produzido, este venha a ser introduzido no mercado de consumo sem o seu 

conhecimento. Nas palavras de Calvão da SILVA, trata-se aqui de verdadeira 

"presunção legal" de que quando os produtos se encontram em circulação, houve 

introdução voluntária dos mesmos, por parte do fornecedor, no mercado de consumo, 

presunção esta que somente se anula com a produção de prova em contrário pelo 

fornecedor responsável. 19 

A colocação do produto no mercado que assinala o início da responsabilidade 

do fornecedor. O Código do Consumidor brasileiro, ao contrário de outras legislações, 

não conceituou especificamente o que seria "a coloção do produto no mercado", sendo 

que a interpretação mais aceitável em nossa doutrina, embora vaga, seria a de que 

significa "inserir o produto na cadeia de distribuição". Regra geral, o conceito de 

"colocação em circulação" revela-se na entrega material do produto, a qualquer outra 

pessoa, pelo fornecedor. 

17 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Comentários ao Código de Proteclo do Consumidor. São 
Paulo: Saraiva, 1991, p. 65. 
18 ROCHA, op. cit., p. 103. 
19 SILVA, Joio Calvão da. A Responsabilidade Civil do Produtor. Coimbra: Ahnerlina, 1990, p. 718. 
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Sílvio Luís Ferreira da ROCHA, utilizando-se do direito comparado, salienta 

que até o produto colocado a disposição do consumidor para exame ou prova, 

caracteriza, tecnicamente, a sua introdução no mercado. Da mesma forma defende o 

autor, que o fornecedor será igu8lmente responsável por produtos distribuídos a título 

gratuito.lO 

As hipóteses subsumidas na causa de exclusão de responsabilidade aqui tratada, 

seriam aquelas relacionadas com a falsificação, furto ou roubo de produtos, 

introduzidos no mercado, embora contra a vontade do fornecedor. 

2.2 Inexistência do Defeito 

A segunda eximente de responsabilidade de que cuida o Código de Defesa do 

Consumidor, artigo 12, t 3°, diz respeito à comprovação de inexistência de defeito. É 

certo que o fornecedor deverá provar, para se ver excluído da responsabilidade, apenas 

a inexistência de defeito juridicamente relevante21 , pois somente esta categoria de 

defeitos leva à responsabilização do fornecedor. 

Os defeitos de criação, produção ou informação somente podem ocorrer antes 

da introdução do produto no mercado de consumo, mesmo que só venham a se 

20 ROCHA, op. cit., p. 103-104. 
21 Como já definido no capitulo n deste trabalho, defeito juridicamente relevante é aquele que se enquadra 
entre os defeitos de criação, produção ou informação, classificação esta extraida do caput do artigo 12 da Lei 
8.078/90. Código do Consumidor, art.12, caput: "O fabricante, qprodutor, o c:onstrutor, nacional ou cstraDgeiro, 
e o importador respondem, independentemente da existência de c:ulpa, pela reparação dos danos causados aos 
c:onsumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, c:onstrução, montagem, fórmulas, manipulação, 
apresentação ou ac:ondicionamento de seus produtos, bem c:omo por infOI1D8ÇÕeS insuficientes ou inadequadas 
sobre sua utilização e risc:os". 
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manifestar u1terionnente, com o uso do produto. Portanto, o defeito juridicamente 

rele'\'8Dte existe necessariamente desde antes da inserção do produto em circulação. 22 

Ao argüir a inexistência de defeito juridicamente relevante, cabe ao fornecedor 

realizar a prova, sendo necessária a feitura da prova positiva, ou seja, não basta., como 

no direito comparado, que as circunstâncias levem à possibilidade de alegação da 

exceção do defeito, ou ainda, que se verifique a mera plausibilidade ou razoabilidade 

da inexistência do mesmo. Há necessidade da prova positiva, isto é, o fornecedor deve 

demonstrar que o defeito surgiu após a entrada em circulação do produto e é imputável 

a terceiro ou à própria vítima. 23 

Em determinadas situações o rigor do ônus da prova a cargo do fornecedor deve 

ser mitigado. Segundo Sílvio Luís Ferreira da ROCHA, ao valorar a prova, deve o juiz 

atender a algumas circunstâncias: a) o tipo da coisa; b) a natureza do defeito; c) o 

tempo decorrido entre o momento da sua colocação em circulação e a ocorrência do 

dano. Vale dizer em relação a última circunstância, que o rigor na análise da prova da 

inexistência do defeito será inversamente proporcional ao tempo decorrido entre o 

momento da colocação do produto e a ocorrência do dano. Se o dano ocorreu anos 

após a introdução do produto no mercado, razoável atenuar o rigor da prova a ser 

produzida pelo fornecedor. 24 

2.3 Culpa Exclusiva do Consumidor ou de Terceiro 

22 MARINS, op. clt., p. 150-151. 
23 sn.VA, op. cit.,p. 719. 
24 ROCHA, op. clt., p. 105. 
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Esta terceira causa excludente de responsabilidade, prevista no artigo 12, I 3°, 

m, do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável somente no caso de culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. Já no caso de culpa concorrente, a excludente 

não seria aplicável, permanecendo na íntegra a responsabilidade do fornecedor. 

Em relação à culpa concorrente de terceiro, nosso Código acertou. Seria 

insensato que a culpa concorrente de terceiro2S excluísse a responsabilidade do 

fornecedor, pois isso redundaria em irreparável prejuízo para o consumidor. Deste 

modo, a concorrência culposa de terceiro não constitui causa de redução nem de 

exclusão da responsabilidade do fornecedor perante a vítima. 

Entretanto, na ocorrência de culpa concorrente da vítima, o Código de Defesa 

do Consumidor deveria ter aberto a possibilidade de reduzir-se a indenização devida 

pelo fornecedor. É estranho admitir-se que alguém, tendo causado culposamente um 

dano a si mesmo, venha a ser Integralmente indenizado por outrem. Apesar do Código 

Dio ter aberto tal exceção, entende-se possível a aplicação das regras normais de 

responsabilidade civil, para viabilizar a responsabilização parcial de ambos. 

Convém lembrar que havendo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, 

não há defeito juridicamente relevante para a responsabilização do fornecedor. 

2.4 Outras Causas de Exclusão da Res.ponsabilidade do Fornecedor-Fabricante 

2S Entenda-se por terceiro, qualquer pessoa estranha à relação entre o produtor e o lesado. 
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Como visto, além das hipóteses elencadas no artigo 12, I 3~. da Lei 8.078/90, 

existem outras possfveis causas eximentes da responsabilidade do fo:necedor. 

A primeira delas e a mais polêmica, é a hipótese dos ''riscos de 

desenvolvimento". Apesar de não haver na doutrina um conceito mico a respeito de 

seu cabimento como excludente da responsabilidade do forneceda, opina-se, diante 

dos fatos já analisados nesta monografia26 , pela acatação dos "riscos de 

desenvolvimento" como causa de exclusão. 

Uma segunda hipótese eximente de responsabilidade di: fornecedor é a 

comprovação da "conformidade do produto com normas imperati'\as27 /'. Poderá ser 

suscitada pelo fornecedor, a hipótese de que um produto venha a ser colocado no 

mercado de consumo e ocasione danos à saúde e segurança dos consumidores, em 

função de seguir rigorosamente a determinação de normas jurídicas mperativas. 

Mas é importante observar que só se aplica a exoneração d1 responsabilidade, 

àquele fornecedor que demonstrar que a existência de norma impemiva, não lhe tenha 

deixado qualquer margem de ação que lhe possibilitasse e"DIf o defeito em 

cumprimento ao seu dever de diligência. "Esta hipótese será, de fat::, muito incomum, 

pois as regras emanadas do Poder Público costumam ser de nttureza orientativa, 

vinculantes somente com relação a padrões mínimos que deven:. ser seguidos por 

26 Remete-se o leitor, para os comentários feitos no capítulo n, item 3, subtítulo 3.6. 
2"7 Normas que podem ser legislativas, administrativas, ou ainda normas individuas emanadas pelo Poder 
Judiciário para O caso concreto. 
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determinados produtos, sendo sempre possível ao fabricante utilizar-se de qualquer 

outro padrão, desde que respeitado o patamar mínimo legal ( ... )"'.28 

Uma terceira e última hipótese de exclusão da responsabilidade do fornecedor, 

afora as constantes no Código de Defesa do Consumidor, é a ocorrência do "caso 

fortuito ou força maior". 

Apesar de alguns autores insistirem na distinção entre o caso fortuito e a força 

maior, já Amoldo MEDEIROS, citado na obra do mestre José de Aguiar DIAS, há 

quase meio século vem defendendo a inutilidade da distinção entre caso fortuito e 

força maior. Para ele as duas expressões são sinônimas.29 

Aqueles que insistem na distinção pecam, até porque a mesma não tem interesse 

prático, uma vez que o tratamento jurídico é um só e único. 

"Na minuciosa investigação a que procedeu, Arnoldo MEDEIROS dá 

testemunho de que a jurisprudência se manteve sempre fiel ao conceito clássico do 

caso fortuito, procurando caracterizá-lo pela imprevisibilidade ou inevitabilidade". 30 

A primeira vista, o caso fortuito ou de força maior é sempre um acontecimento 

inevitável, que coloca a pessoa na impossibilidade de agir. E para que se possa 

considerar inevitável o acontecimento que se pretende caracterizar como caso fortuito 

ou força maior, é necessário que ele seja um fato natural ou uma ação humana que, em 

relação à pessoa que poderia ser tida como responsável, se apresente como fato 

28 ALVIM, el. 01., op. clt., p. 130-131. 
29 DIAS, José de Aguiar. Da re5j)Onsabilidade Civil. Vol.ll. Rio de Janeiro: Re\ista Forense, 1950, p. 281. 
30 DIAS, op. clt., p. 281. 
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externo, irresistível e normalmente imprevisível. Não se pode considerar ine\itável 

aquilo que acontece dentro da esfera pela qual a pessoa é responsável e que certamente 

não aconteceria se ela tivesse tomado as devidas precauções. Considera-se irresistível 

o fato que mesmo podendo ser previsto não pode ser impedido. 31 

A noção de caso fortuito ou força maior decorre de um elemento objetivo, ou 

seja, a já citada inevitabilidade do evento, e de um elemento subjetivo, a ausência de 

culpa. 

Deve-se enfatizar que não há acontecimentos que possam, a priori, ser sempre 

considerados casos fortuitos; tudo depende das condições de fato em que se verifique o 

evento. O que é hoje caso fortuito, amanhã deixará de sê-lo, em virtude do progresso 

da ciência ou da maior previdência humana. 32 

O estudo do caso fortuito ou força maior como possíveis causas excludentes da 

responsabilidade do fornecedor, deve ser feito em dois momentos distintos: 1) quando 

ocorrentes antes da inserção do produto causador do dano no mercado de consumo; e 

2) quando ocorrentes depois da inserção do produto causador do dano no mercado de 

consumo. 33 

No que tange a primeira hipótese, se a força maio~4 ocorre ainda dentro do 

processo produtivo, até o momento em que, juridicamente, se tem o produto por 

colocado em circulação, não há que se falar em exclusão da responsabilidade do 

31 NORONHA, op. cit., capo 8, p. 17. 
32 DIAS, op. cit.,p. 282. 
33 MARINS, op. cit., p. 153. 
34 Pelo fato das duas expressões "caso fortuito-e "força maior" serem adotadas como sinônimas, a partir deste 
ponto do trabalho, far-se-á uso da expressão "força maior" querendo significar ambas. 
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fornecedor. Até porque enquanto o produto não ingressa formalmente no mercado de 

consumo, incumbe ao fornecedor, através do seu dever de diligência, proteger o 

produto para que o mesmo não sofra qualquer tipo de alteração que possa tomá-lo 

defeituoso, passando a oferecer riscos à saúde e segurança do consumidor, mesmo que 

o fato causador do defeito seja a força maior. 

Pelas palavras de Arruda AL VIM, a ação da força maior, quando ainda dentro 

do ciclo produtivo, não tem a virtude de descaracterizar a existência de defeito 

juridicamente relevante.3s 

Interpretação diversa ocorre quando a força m810r for verificada após a 

introdução do produto no mercado de consumo. Isto porque estando o produto à 

disposição do consumidor, não há mais que se falar em defeitos de criação, produção 

ou informação, que são sempre anteriores à inserção do produto em circulação. E, não 

havendo qualquer dessas espécies de defeitos, não há defeito juridicamente relevante 

que possa propiciar a responsabilização do fornecedor. 

Conforme afirma Arruda AL VIM, reconhece-se na força maior o caráter de 

seccionadora do nexo de causalidade, requisito indispensável para que haja 

responsabilidade civil. Então, se a força maior assume o papel de única causadora do 

dano de modo a que a vítima sequer pode comprovar que o produto era defeituoso, ou, 

ainda que venha a comprová-lo, não consegue estabelecer o nexo causal com o dano, 

35 AL VIM e/.aJ., op. cit., p. 127. 
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não há responsabilidade civil do fornecedor por falta de um dos requisitos para a 

mesma. 36 

Portanto, apesar do Código de Defesa do Consumidor não elencar nas hipóteses 

de exclusão de responsabilidade a força maior, trata-se ela de uma causa exoneradora 

da responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto. 

Com a devida precisão, sintetiza Antônio Herman de Vasconcellos e 

BENJAMIN: "A regra no nosso direito é que o caso fortuito e a força maior excluem a 

responsabilidade civil. O Código, entre as causas excludentes de responsabilidade, não 

os elenca Também não os nega. Logo, quer me parecer, que o sistema tradicional, 

neste ponto, não foi afastado, mantendo-se então, a capacidade do caso fortuito e da 

força maior para impedir o dever de indenizar". 37 

Estas seriam as causas de exclusão da responsabilidade do fabricante, ou em 

geral, do fornecedor, previstas fora da Lei 8.078/90. 

Assim, pode-se concluir, que em não se verificando uma dessas situações 

exoneradoras da responsabilidade, será o fabricante responsável pela indenização ao 

consumidor, que em razão da utilização do seu produto defeituoso, sofre um dano. 

3 - Prescriçio 

36 ALVIMet.al., op. cit., p. 128. 
37 BENJAMIN, op. cit., p. 67. 
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Artigo 27 da Lei 8.078/90: "Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço pr~ista na Seção n deste 

Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua 

autoria". 

Como comenta Arruda AL VIM, "o marco inicial para a contagem do prazo 

prescricionaL portanto, depende não somente do conhecimento dos danos, desde que 

pode o consumidor sofrê-los, apesar de desconhecer sua origem, mas do momento em 

que puder ele relacioná-los com o defeito do produto ou do serviço, por ele adquirido 

ou contratado ou do qual sofreu os efeitos". 38 

Conclui-se que o marco inicial do prazo de prescrição é o momento em que a 

vítima teve conhecimento do dano, do defeito e da identidade do fornecedor. 

~~o objetivo da combinação dos três critérios é a proteção da vítima que, nuns 

casos, pode ter conhecimento do dano e do defeito mas não da identidade do 

fornecedor responsável, e, noutros casos, pode conhecer o dano e a identidade do 

fornecedor mas só mais tarde saber que o dano resulta de um defeito do produto". 39 

A prescrição regula-se, no que couber, pelas normas gerais, disciplinadoras do 

instituto, que se encontram no Código Civil, nos artigos 161 a 176, pelo que pode ela 

ser suspensa ou interrompida. 40 

38 ALVIM etal., op. clt., p. 178. 
39 ROCHA, op. clt., p. 114. 
40 BENJAMIN, op. clt., p. 138. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscou-se com esta monografia demonstrar os efeitos da adoção, por parte do 

Código de Defesa do Consumidor, da responsabilidade civil objetiva do fabricante 

pelo fato do produto. 

Tomou-se necessário fazer, embora de maneira bastante suscinta, um apanhado 

geral sobre o que seria a responsabilidade civil e de que forma a espécie 

"responsabilidade civil objetiva" resultou essencial às relações de consumo. 

Uma vez demonstrado o porquê da aplicação do instituto, ou seja, tendo-se 

concluído pela real desigualdade existente entre o fabricante (fornecedor) e o 

consumidor, passou-se para uma segunda etapa do trabalho, a de se definirem tanto os 

requisitos essenciais da ação de responsabilização, quanto os sujeitos da mesma. 

Sendo que a responsabilidade do fabricante (fornecedor) origina-se sempre de 

uma relação de consumo havida entre ele e um consumidor, pelo fato de um defeito no 

produto vendido ou num serviço prestado, foi ponto crucial desta monografia 

demonstrar o que se entende por defeito juridicamente relevante, ou seja, defeito que 

gere para o fornecedor a obrigatoriedade de indenizar. 

A Lei 8.078/90 proibiu a comercialização de produtos que não possuíssem um 

mínimo de segurança legitimamente esperada pelo consumidor em geral. 



A segurança legitimamente esperada do produto, l'epescD.1B um critério pua 

que se conceitue o defeito. Ou seja, dependendo do grau de segmança que o produto 

apresente será considerado defeituoso ou Dio. 

O magisttado através da valoração do grau de segurança cio produto, decidirá se 

o mesmo é defeituoso, condenando, em caso positivo, o fabricante. 

Talvez a maior das inovações trazidas pelo Código de Defesa do Consmnidor, 

tenha sido a possibilidade da inversão do ônus da prova, quando, numa ação de 

responsabilizaçio pelo fato do produto ou serviço, em que figurem como partes o 

fabricante e o consumidor, este seja economicamente hipossuficiente ou suas 

afirmações sejam verossímeis, apresentem, de acordo com o magistrado, uma 

presunção de veracidade. 

A responsabilidade civil do fabricante embora objetiva, não é absoluta, admite, 

pOrtanto, prova liberatória. Isto tanto é verdade que a própria Lei 8.078/90, elenca em 

seu artigo 12, 13°, causas de exclusão da responsabilidade. Além das contidas na lei, 

há também outras hipóteses que exoneram o fornecedor de indenizar o consumidor, 

como o "risco de desenvolvimento"e o "caso fortuito ou a força maior", objetos de 

discussão deste trabalho. 

Com isso, espera-se ter conseguido atingir os objetivos propostos, podendo 

porventura colaborar, na solução de parte das dúvidas que surjam a respeito do 

assunto. 
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