
1 

 

 

Curso: Direito do Consumidor 

Aula: Direito básico à segurança - atualização 

Professor: Samuel Cortes 

 

Resumo 

Todo e qualquer consumidor tem pelo menos quatro direitos básicos: informação, segurança, consumo 
consciente e ser ouvido.  

Agora, é obvio que para concretizar o direito básico a segurança, o consumidor deverá estar 
necessariamente informado (quanto ao preço, riscos, modos de utilização), de forma que só conseguirá 
adquirir um produto por um consumo consciente se estiver informado.  

É justamente o vício de segurança, que faz surgir o chamado fato do produto e o fato do serviço. 

Dentro dessa ideia de produto e serviço adequado, o consumidor tem o direito de ser colocado no mercado 
produtos que sejam ao mesmo tempo seguro e adequado. 

Quando o produto é considerado inseguro, essa insegurança é causada pela presença de um defeito, que 
pode ser decorrente da fabricação, projeto ou comercialização. Nesses casos, diz-se que o consumidor foi 
vítima de um acidente de consumo, o qual a lei chama de fato do produto ou do serviço. 

Por sua vez, todo produto ou serviço também tem que ser adequado. Toda vez que o produto não for 
adequado, essa inadequação se dá em razão da presença de um vício, que poderá ser do produto ou 
serviço, grave ou leve, oculto ou aparente. Assim a lei classifica em vício do produto ou vício do serviço, que 
podem ser de quantidade ou qualidade. 

Esse dever jurídico primário de segurança, que uma vez violado faz surgir o acidente de consumo, a lei 
chamou de fato do produto ou fato do serviço. Ele está previsto no art. 8º do CDC: 

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança 
dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, 
obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 
respeito. 

§ 1º  Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 
artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto.   (Redação dada pela Lei nº 
13.486, de 2017) 

§ 2º  O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou 
serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o 
caso, sobre o risco de contaminação.   (Incluído pela Lei nº 13.486, de 2017) 

O parágrafo primeiro, alterado em 2017, apenas ressaltou a necessidade do dever de informação. O 
parágrafo segundo, igualmente, não trouxe nenhuma modificação substancial. Tais parágrafos apenas 
ratificaram o dever de segurança.  

Partindo dessa premissa que todo e qualquer consumidor tem o direito básico de ver colocado no mercado 
de consumo produtos e serviços seguros e adequado, bem como da análise do caput do art. 8º do CDC e 



2 

 

 

sabendo que nenhum tipo de produto ou serviço é isento de qualquer perigo, ou seja, já se parte da premissa 
que algum certo grau de risco ou perigo exista ao consumidor, por mais inofensivo que seja.  

Em razão disso, a doutrina classificou os graus de perigo/risco: a) inerente; b) adquirida e c) exagerada. 

Inerente são aqueles riscos que decorrem de maneira natural do próprio produto ou serviço, o perigo que 
se encontra dentro da esfera de previsibilidade do consumidor, razão pela qual, se o consumidor vier a 
sofrer algum tipo de dano em decorrência de um perigo inerente, não há que se falar em defeito de produto 
e, consequentemente, do dever de indenizar. 

É exatamente o que está no caput do art. 8º do CDC. Exemplo: a faca, que é um objeto cortante. 

Mas, em qualquer caso, necessário se faz a prestação de informações. Nesse sentido, o art. 63 do CDC, 
considera crime: 

Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, 
nos invólucros, recipientes ou publicidade: 

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa. 

§ 1° Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a 
periculosidade do serviço a ser prestado. 

§ 2° Se o crime é culposo: 

Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 

A periculosidade adquirida surge em razão de um defeito. Produto ou serviço defeituoso é aquele que não 
oferece a segurança que dele se pode esperar. Esse defeito poderá ser de fabricação, projeto, concepção ou 
comercialização. 

Produtos ou serviços com periculosidade exagerada são aqueles que sequer poderiam ser colocados no 
mercado de consumo. Vide art. 10 do CDC: 

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria 
saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. 

Alguns produtos químicos, cigarros, bebidas alcoólicas que são colocados à disposição do mercado e que 
causam danos, mas são comercializados. Qual seria a grande distinção para o produto se enquadrar no 
conceito de periculosidade exagerada? Aqueles produtos que nem mesmo o dever de informação será 
capaz de minimizar os danos que ele acarreta a saúde ou segurança do consumidor, ou seja, quando a 
informação será completamente inócua. 

Mas em síntese, todo esse dever de informação decorre da necessidade de oferecer segurança ao 
consumidor, que, em última análise, está ligada ao princípio da boa-fé., especialmente pelo fato dessa 
informação dever ser prestada tanto antes quanto depois da fase de formalização do contrato. Vide o §1º do 
art. 10 do CDC: 

§ 1° O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver 
conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades 
competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. 

Repare, portanto, que o fornecedor tem a obrigação de efetivar o chamado recall, quando descobrir que o 
produto colocado no mercado tem algum defeito, quando verificar que isso poderá acarretar dano a saúde 
do consumidor.  
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Se assim não fizer, o fornecedor incorrerá no crime do art. 64 do CDC: 

Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de 
produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado: 

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa. 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, imediatamente quando 
determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo. 

Portanto, esse microssistema do CDC traz grande importância a este dever jurídico básico de segurança. 
Impondo ao fornecedor a obrigação de não colocar no mercado produtos que sejam capazes de causar 
danos e que extrapolem a previsibilidade dos consumidores, impondo aos fornecedores a obrigação de 
informar mesmo quando se trate de produtos com periculosidade inerente e mais: impondo ao fornecedor 
que após a colocação no mercado, caso venha a perceber algum tipo de defeito, efetive o recall.  

Nisso uma pergunta se faz necessária: o fornecedor efetiva o recall, convida os consumidores, que também 
dever observar o dever de cooperação, de modo a sanar esses defeitos. Se o consumidor deixar de atender 
essa solicitação do fornecedor e ocorrer algum dano, de quem a responsabilidade, existiria uma excludente 
de da responsabilidade? 

A resposta é não. Por melhor que seja a divulgação do recall, ainda que o consumidor tenha sido 
devidamente informado e tenha o consumidor ignorado, esse fato, por si só, não afasta o dever de 
indenizar. Pois o direito básico, é justamente o dever de prestar segurança. 

 


