
UNIABEU CENTRO UNIVERSITÁRIO 

CURSO DE DIREITO 

 

 

 

 

 

 

EVERALDO PESSOA DO NASCIMENTO 

 

 

 

 

 

A OCORRÊNCIA DO VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO A CONSEQUENTE 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

NILÓPOLIS 

2019 

 



EVERALDO PESSOA DO NASCIMENTO 

 

 

 

 

A OCORRÊNCIA DO VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO A CONSEQUENTE 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR 

 
 
 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso, em 
formato de artigo científico, apresentado 
como requisito parcial à obtenção do grau 
de Bacharel em Direito, do Curso de Direito, 
da UNIABEU Centro Universitário.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr Fabio Pereira 
 

 

 

 

NILÓPOLIS 

2019 



EVERALDO PESSOA DO NASCIMENTO 

 
 

 

 

A OCORRÊNCIA DO VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO A CONSEQUENTE 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR 

 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, em 
formato de artigo científico, apresentado à 
Banca Examinadora como requisito parcial 
à obtenção do grau de Bacharel em Direito, 
do Curso de Direito, da UNIABEU Centro 
Universitário.  
 
 
 
 
 

 
Artigo científico apresentado e aprovado em _____ / ______ / 2019. 

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

______________________________________ 
 
 
 
 

______________________________________ 
 
 
 

______________________________________ 
 

 



DEDICATÓRIA 

 

 Dedico este trabalho depois de passar por uma maratona de problemas ao 

meu pai já falecido a minha futura esposa Simone e aos meus colegas de 

sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

- Ao Deus da Bíblia, que com sua ação criadora e recriadora, tem me fortalecido 

constantemente, em meio às intempéries da vida, para conciliar estudos, trabalho e 

dedicação à vida familiar. 

- À minha Família e a todos os amigos, que, por muitas vezes, tiveram que abdicar da 

minha presença por causa das aulas, estudos e estágios do curso de Direito. 

-  Ao meu professor de monografia Dr Carlos Menditti. 

- Ao Professor-orientador Dr Fabio Pereira, que pacientemente, me auxiliou na 

elaboração e desenvolvimento da temática desta pesquisa. 

- Ao Coordenador Professor Me. Cesar Alexandre, pela administração zelosa e 

eficiente que tem contribuído enormemente com a qualidade do curso de Direito da 

UNIABEU Centro Universitário. 

- A todos os professores, colegas e amigos que, mediante à troca de experiências e 

às discussões fecundas, contribuíram para a elaboração deste artigo científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 
 

A OCORRÊNCIA DO VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO A CONSEQUÊNTE 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR 

 
 

                                                                    Everaldo Pessoa do Nascimento 

 

RESUMO: A ocorrência do vício do produto e do serviço e consequente 
responsabilidade do fornecedor e do prestador de serviço. Dentro deste contexto farei 
um breve comentário da revolução Industrial e a evolução histórica, será citado 
conceito do vício, a natureza jurídica e a demanda de produtos e serviços serão 
observadas a quem cabe à responsabilidade fato do produto e serviço. A finalidade é 
explicar vício do produto e serviço, quanto à responsabilidade no relacionamento 
jurídico de acordo com os artigos, normas, leis e embasada na Constituição Federal 
Brasileira, deixando bem claro que nesta relação de consumo e serviço, o consumidor 
é hipossuficiente, dentro deste contesto há responsabilidade na maioria das vezes é 
do prestador de serviço e do fabricante. Neste presente estudo, iremos analisar a 
ocorrência das excludentes da responsabilidade dos fornecedores e dos prestadores 
de serviços, baseado nas normas e leis no Estudo do Direito do Consumidor, 
passeando no Código de Direito Civil, apresentando a disciplina legal brasileira. 
Observando também a prescrição e a decadência. Os métodos utilizados para 
confecção deste trabalho serão: através de livros, artigos jurídicos, citações, 
jurisprudenciais e para expandir os fatos, irei buscar mais conhecimento e 
entendimento nos sites jurídicos. 
 

Palavras-chave: Direito do Consumidor. Vício do produto e do serviço. 

Responsabilidade civil. 
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 INTRODUÇÃO  

 

Será abordado neste estudo o desenvolvimento de produção de acordo 

com a revolução industrial na metade do século XVIII, consequentemente com a 

expansão da indústria, o comercio se inclina para uma demanda crescente de 

consumo de produto e serviço, neste sentido será relatado os fatos do consumidor até 

os dias atuais nas relações jurídica do comércio.                

Este trabalho tem como estudo o vício do produto e do serviço e 

consequente da responsabilidade do fornecedor, a que pode acarretar risco à saúde 

ou à segurança do consumidor, salvo os considerados normais e previsíveis em 

consequência de sua natureza e fruição. Na primeira seção, iremos tratar sobre o 

vício, abordando vícios mais frequentes que ocorrem no produto e no serviço, tais 

como: o vício oculto, vício aparente, vício redibitório e outros. É de fundamental 

importância classificar todos os vícios, tanto na qualidade, quanto na quantidade. O 

presente assunto é objeto de extensa discussão doutrinaria e jurisprudencial, com 

uma diversidade de posicionamentos, variedade que pretendendo ilustrar neste 

trabalho. 

               Este estudo está no instituto do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, onde serão analisados os aspectos, tanto do vício do produto, quanto do 

vício do serviço, ambos comprovando através dos artigos, doutrinas, leis, 

entendimento jurisprudencial. 

                O resultado da responsabilidade do fabricante ou do fornecedor poderá ser 

solidaria contextualizando vício do produto e do serviço, analisando qual é a 

pertinência e considerando quando não alcança a sua finalidade de ser um produto 

excelente e de qualidade, consequentemente ocasionará dano ao consumidor. 

Entretanto, vários desses produtos acabam entrando no mercado comercial com 

defeitos. Alguns chegam até a causar danos à saúde, à segurança e ao patrimônio do 

consumidor. Neste caso, irão, causar frustração para o consumidor e também 

expectativas negativas para a sociedade. Neste sentido, atingem tanto o aspecto 

econômico quanto o psicológico, verifica-se em relação ao produto ou serviço, o qual 

tornam inadequados, inoperantes e desvalorizados e se tornando impróprio para uso. 

O que pretende demostrar é que, será relatado e explicado, quando um 

produto é fabricado e entra no mercado, qual o órgão que deve regular. 
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Neste contexto, abordaremos a relação entre consumidor, fornecedor e 

prestador de serviço, com relação à apresentação dos produtos e serviços de boa 

qualidade no mercado. É de fundamental importância, explicar esta relação jurídica 

entre as partes, acautelada ao vício do produto ou do serviço. Sendo importante citar 

que tais danos são causados por produtos ou serviços de péssima qualidade, 

comprometendo o consumidor.  

Quanto às excludentes da responsabilidade dos fornecedores e 

prestadores de serviço, teremos uma visão panorâmica refletindo sobre o assunto.  

Será feito uma análise, quanto ao prazo da prescrição e decadência, 

contemplando todos os aspectos e também observará causa que suspendem ou 

interrompem a prescrição.  

Investigaremos em quais situações o fornecedor de produto e de serviço 

que desenvolvem em geral atividades de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos 

ou prestação de serviço, podem ser responsabilizado. 

 

1 BREVE HISTÓRICO DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

 

As relações dos fornecedores no passado eram muito complexas, portanto 

às responsabilidades dos fornecedores dos produtos e dos serviços eram muito 

grandes.  

Na metade do século XIX, surgiram às indústrias e com isto, 

desenvolveram a demanda de produção no mundo, ocasionando fabricação de 

produtos e serviços desenfreados, tendo o volume em grande quantidade, nesta 

sequencia a capacidade produtiva de fabricação, aumenta de maneira alarmante, esta 

demanda veio provocar, consequentemente a revolução industrial no mundo. A partir 

desta revolução, a produção de fabricação gerou um movimento de explosão em 

massa de produtos, ocasionando a produção e a comercialização um movimento 

gigantesco na linha do comércio de produtos e serviços. Houve também o consumo 

de produto e serviço exagerado a qual, a sociedade virou sociedade consumista. O 

resultado desta demanda de produção veio ocasionar sérios riscos dos produtos e 

serviço com avalia, tais como: falhas, erros, defeitos etc. Nesta fase surgiu a falta de 

controle de qualidade na fabricação.  
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Ao entrar em uma nova fase de mecanismos de produção geraram também 

uma nova regra e normas, se referindo aos contratos, o qual tinha obrigação de ambos 

os lados, tais como: tanto dos fornecedores, quanto dos prestadores de serviços, 

nesta nova fase, surgiram os contratos, tais como: contrato de massa, contrato 

coletivo e contrato de adesão. Neste trâmite, o consumidor não era ainda, parte 

legítima, ou seja, o consumidor não fazia parte deste contrato, assim permanecia 

inerente o consumidor, nesta relação contratual jurídica, não participava. O 

consumidor se tornou alvo de prática abusiva, desigualdade econômica e jurídica 

entre fornecedor e prestador de serviço. 

O autor Português João Calvão da Silva (1990, p.31-32) afirma que o 

“ideário liberal individualista era hostil ao consumidor; Erguia-se como verdadeiro 

dique à proteção dos seus interesses”. Na época, agia como um protetor dos 

fornecedores, espécie de super-herói, culpava o consumidor em todas circunstância, 

atuava como uma espécie de couraça instransponível, que protegia o fornecedor, 

tornando-o praticamente irresponsável pelos danos causados ao consumidor. Nesta 

relação, o consumidor se tornava responsável, ou seja, neste sentido o consumidor 

ficava vulnerável a todas as sortes no relacionamento comercial.   

Com passar do tempo, após modernidade jurídica, os procedimentos 

jurídicos se renovaram nos dias atuais, já se fala na atualidade nas novas gerações 

ou dimensões de direito, tais como: tecnologia Eletrônica e Digital, nesta dimensão de 

direito dentro deste contesto, está incluído o mundo digital (cibernético), desta forma 

também o Direito Eletrônico (digital), por fim, com as novas tecnologia seja ela 

eletrônica ou Digital, o Estado Juiz promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor, deferindo ou indeferindo no relacionamento de conflito jurídico. Vale 

ressaltar, que a lei numera: 8.078 de 11 de setembro de 1990, conforme o Código do 

Consumidor, onde houve a Política Nacional de Relações de Consumo, perante está 

relação de consumo, a qual se prioriza por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, que são: o respeito à sua dignidade, à saúde e à segurança e 

contemplado a proteção de interesse econômico, a melhoria da sua qualidade de vida, 

nesta relação se vincula a transparência e harmonia, com força no artigo 4º da lei 

8.078/1990, correlacionado o principio vulnerabilidade.
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2  AS TAREFAS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NO PASSADO 

As tarefas de prestações de serviços no passado eram manuais, ou seja, 

um pequeno número de pessoas ou circunscrita em núcleo de família, executava as 

tarefas de forma artesanal. Ao passar do tempo, veio a revolução industrial brasileira 

no desenvolvimento de produtos e serviços. Na metade do século XIX, veio à 

revolução e provocou uma demanda muito grande, a qual aumentou a produção e a 

comercialização, devida esta demanda em massa de produção, provocou um caos na 

sociedade de consumo, causando-lhe prestação de serviço e produtos de má 

qualidade e outros defeitos. Vejamos o que o jurista, Sergio Cavalieri filho (2011, p. 2-

3) comenta a respeito: 

 

Se antes era o próprio fabricante quem se encarregava da distribuição dos 
seus produtos, pelo que tinha total domínio do processo produtivo – sabia o 
que fabricava, o que vendia e a quem vendia -, a partir de determinado 
momento essa distribuição passou também a ser feita em massa, em cadeia, 
em grande quantidade pelos mega-atacadistas, de sorte que o comerciante 
e o consumidor passaram a receber os produtos e fechados, lacrados e 
embalados, sem nenhuma condição de conhecer o seu real conteúdo.   
 
 

2.1 Conceitos de vício         

 

A origem do Direito do Consumidor inicia-se com o Código da Defesa do 

consumidor em 11 de setembro de 1990. É fundamental conceituar o vício do produto 

e do serviço. Vale observar que determinados produtos ou serviços podem ocasionar 

defeitos, falhas, problemas e pendências, ressaltando que a responsabilidade é 

sempre de quem causa um dano. Portanto o entendimento do judiciário dentro da 

Jurisprudência, sobre vício do produto e serviço, recai sobre aquele causador. 

Vejamos o conceito de vício, segundo Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2000, p. 227): 

 

São considerados vícios as características de qualidade ou de quantidade 
que tornem os produtos ou serviços impróprios inadequados ao consumo a 
que se destinam e também que lhes diminuam o valor. Da mesma forma são 
considerados vícios os decorrentes da disparidade havida em relação às 
indicações constantes no recipiente, embalagem, rotulagem, oferta ou 
mensagem publicitária. 

 

O vício é muito maléfico ao consumidor, é importante no Direito do 

Consumidor. Neste contexto, será analisado o vício em um produto ou em um serviço. 
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Vício significa falha ou defeito na coisa, a qual é menos grave, portanto causa o seu 

mau funcionamento ou não funciona. Tal como prevê o artigo 18 do CDC.  

Existem diversos vícios em sua classificação, vejamos alguns vícios, tais 

como: vício aparente, vício de quantidade, vício de qualidade, estes vícios 

comprometem e impedem o uso do bem, se tornando, o bem impróprio ou inadequado 

ao consumo.  

O vício e o defeito são distintos, são totalmente diferentes. Vício é 

imperfeição grave de coisa, altera algo no funcionamento e defeito é a inadimplência 

do fabricante em eliminar o risco em um produto ou em um serviço, sem prejudicar 

sua utilidade, para complementar. Vejamos o que diz o jurista Sergio Cavalieri Filho 

(2011, p.319) e Luiz Antonio Rizzatto (2000, p.214) a respeito do caso de distinção do 

vício e defeito e a responsabilidade:  

 

Vimos, quando examinamos a reponsabilidade pelo fato do fato do produto e 
do serviço, que aquela responsabilidade tem por fato gerador o defeito, 
enquanto o vício é o fato gerador da responsabilidade pelo vício do produto e 
do serviço. Ao fazermos a distinção entre defeito e vício, dissemos que o 
primeiro (defeito) é o vício grave que compromete a segurança do produto ou 
do serviço e causa dano ao consumidor, como o autor o automóvel que colide 
com outro por falta de freio e fere os ocupantes de ambos os veículos; O 
segundo (vício) é defeito menos grave, circunscrito ao produto ou serviço, 
que apenas causa o seu mau funcionamento, como a televisão que não 
funciona ou que não produz boa imagem, a geladeira que não gela etc. Como 
bem observa, Luiz Antonio Rizzatto (2000, p.214), há vício sem defeito, mas 
não há defeito sem vício; o defeito pressupõe o vício. O defeito é o vício 
acrescido de um dano maior que simplesmente o mau funcionamento ou não 
funciona.                                                           
 

O vício pode ocorrer em produtos de consumo de bens duráveis (televisor, 

automóvel e etc) ou bens não duráveis (alimentos). São problemas que podem, 

portanto, acontecer, por exemplo, bem durável em um ventilador não gira a sua hélice; 

televisor, não aparece a imagem; automóvel, que não funciona, adequadamente e 

tantos outros produtos. 

Segundo Luiz Antônio Rizzatto (2000, p.214), em seu livro, Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor, distingue vício e defeito: “Há vício sem defeito, mas 

não há defeito sem vício”.                         

A responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, cabem ao 

fornecedor e o prestador de serviço, e respondem solidariamente de acordo com 

Código de Defesa do Consumidor, é regulamentado no artigo 19 do CDC. A 

solidariedade entre todos os fornecedores frente ao consumidor para satisfação dos 
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direitos previstos pelo CDC; As normas legais que disciplinam a matéria são normas 

de ordem pública. 

 

2.2 Vício aparente 

 

Os vícios aparentes são aqueles vícios de fácil verificação. O consumidor 

constata e percebe rapidamente, como no exemplo de um aparelho de som, a caixa 

está amassada e arranhada, cujo o artigo 26 do CDC, revela de acordo com a norma 

do Código de Defesa do Consumidor o vício aparentemente. No entendimento de Luiz 

Antonio Rizzato Nunes (2015, p.298): “Os vícios aparentes ou de fácil constatação, 

como o próprio nome diz, são os de fácil verificação, perceptíveis no consumo 

ordinário que se tem do serviço, de maneira que o consumidor logo os perceba”. 

Conforme o artigo 26, inciso ll, do CDC, cabe ao autor reclamar pelos 

“vícios aparentes” ou de fácil constatação no produto e além deste fato o autor tem 

prazo de 5 (cinco) para pleitear a ação. 

 

2.3 Vícios de quantidade 

 

O vício de quantidade, segundo a norma, é todo o produto, que não confere 

com a quantidade em seu recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, tornando este produto impróprio para o seu uso, pelo vício já referido. O 

artigo 18 do CDC expressa isto. Observaremos, a seguir, um julgado de vício de 

quantidade: 

 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.185.323 - RS (2010/0048082-0) 

EMENTA 

CONDUTA ADMINISTRATIVA PROPAGANDA. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE QUANTIDADE. VENDA DE CERVEJA SEM ALCOOL 
COM TEOR DE ALCOOL, PROPAGANDA ENGANOSA, PRO. REDUÇÃO DE 
CONTEÚDO INFORMADA NA PARTE INFERIOR DO RÓTULO E EM LETRAS 
REDUZIDAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVER POSITIVO 
DO FORNECEDOR DE INFORMAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. 
PRODUTO ANTIGO NO MERCADO. FRUSTRAÇÃO DAS EXPECTATIVAS 
LEGÍTIMAS DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. 
POSSIBILIDADE. ÓRGÃO DETENTOR DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE 
ORDENAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 
7⁄STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL, PORTARIA E INSTRUÇÃO NORMATIVA. 
AUSÊNCIA DE NATUREZA DE LEI FEDERAL. SÚMULA 280⁄STF. DIVERGÊNCIA 
NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DO 'QUANTUM' FIXADO A TÍTULO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7⁄STJ. 1. 
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                   A questão se refere à venda de cerveja que, embora classificada em seu 

rótulo com expressão “sem álcool”, na verdade possui teor alcoólico de até 0,5% 

(cinco por cento). Os magistrados trataram da matéria à luz das normas legais 

vigentes, notadamente do Código de Defesa do Consumidor. O Código não autoriza 

que a Ré desrespeite os direitos mais básicos do consumidor garantidos por lei 

especial, portanto foi observado pelo Magistrado o vicio de quantidade.  

O artigo 19 do CDC, inciso I ao IV, paragrafo 1º e 2°, expressa a 

consequência da responsabilidade do fornecedor que responde solidariamente. O 

consumidor pode exigir alternativa á sua escolha: A) o abatimento proporcional ao 

preço; B) complementação do preço ou medida; C) substituição do produto por outro 

da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios; D) a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perda e 

danos. Vejamos o  que Cavalieri Filho (2011, p.325-326) a respeito de vício de 

quantidade:  

 

Vício de quantidade é aqueles decorrentes da disparidade com as indicações 
constantes do recipiente, embalagem ou mensagem publicitária. Por eles 
respondem também solidariamente os fornecedores, consoante art. 19 CDC, 
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza. O que isso 
significa? Há produtos que podem apresentar, durante o processo 
distributivo, sensível perda de conteúdo liquido, como, o gás liquefeito de 
petróleo engarrafado, casos em que o vício de quantidade somente se 
configurá se forem apuradas variações quantitativas superiores aos índices-
padrão normativamente fixados (Instituto de Peso e Medidas). 
 
 

Cavalieri Filho (2011) esclarece, acima, de forma brilhante que vício de 

quantidade só será cumprido quando as informações forem bem esclarecidas de 

forma adequadas aos consumidores, ou seja, o dever de informar adequadamente 

cabe aos fornecedores.  

 

 

 

 2.4 Vício de qualidade 

 

É de fundamental importância ao direito básico do consumidor obter 

informação adequada, clara e objetiva no que se refere aos produtos e serviços com 

especificações corretas de qualidades, características, composições e preços, bem 

como os vícios de qualidade, de acordo com o artigo 6º, III do CDC. A lei é bem clara, 
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quando se fala de “vício de qualidade”. O artigo 18 do CDC dispõe que os 

fornecedores respondem pelos vícios de qualidade, quando se tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminua o valor, assim como os 

fornecedores quando não usa a veracidade nas indicações do recipiente, da 

embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, os quais respeitados às variações 

decorrentes de sua natureza. Quando isto ocorrer, poderá o consumidor exigir a 

substituição do produto.  

Conforme o artigo 18 do CDC, o fabricante responde de forma objetiva, 

pelo defeito do produto, oriundo de “vício de qualidade”. O Direito do Consumidor tem 

grande relevância quando o consumidor sofre dano, tanto moral, quanto material. 

Segue abaixo uma ementa sobre Vício de qualidade do Produto, em relação a 

problemas no sistema operacional e impossibilidade do uso do sistema:        

                                                                                  

Ementa 
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO 
CELULAR. PROBLEMAS NO SISTEMA OPERACIONAL E IMPOSSIBILIDADE DE 
USO DO SISTEMA 4G. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE 
READEQUAÇÃO DO PLANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 
FABRICANTE E OPERADORA DE TELEFONIA, EIS QUE, AMBAS FIGURAM NA 
CADEIA DE FORNECEDORES DO PRODUTO E SERVIÇOS PERANTE O 
CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO DE FORMA EXCEPCIONAL. 
APARELHO NECESSÁRIO PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL 
DA AUTORA (SALÃO DE BELEZA E VENDAS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006127567, Quarta Turma Recursal Cível, 
Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 01/07/2016). 
 
 

Conforme o julgado da quarta Turma Recursal Cível, os Magistrados 

jugaram os Réus no recurso, portando a responsabilidade é do fabricante e da 

operadora. 

Em nosso ordenamento jurídico temos o “Principio da Qualidade”, que 

está elencado no artigo 4º, inciso: V do CDC. Este artigo é disciplinado aos 

fornecedores e prestadores de serviços, a melhoria de qualidade e segurança de 

produtos e serviços, para evitar futuros mecanismos alternativos de soluções e 

conflitos com os consumidores. 

Conforme o controle de qualidade de produto e serviço, os fornecedores 

e comerciantes, estão a cada dia cientes de suas responsabilidades no âmbito do 

mercado nacional. Isto é obvio, até porque, o Código do Consumidor é objetivo ao 

estabelecer que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não 

afetarão  o consumidor, tais como: na saúde, na segurança dos consumidores ou 

causando risco em geral, salvo os considerados normais e previsíveis em 
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decorrência de fator natural e fluirão de acordo com o artigo: 9º do CDC. Desta forma 

os fornecedores terão a prestar as informações adequadas e necessárias a respeito 

dos seus produtos e serviços, com força no artigo 8º, caput, do CDC. 

 

3.  A RESPONSABILIZAÇÃO PELO VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO 

 

A responsabilidade pelo vício do produto e do serviço é um ponto 

importante. A responsabilidade objetiva, é aquela que independe da comprovação de 

dolo ou de culpa, e está voltada para a parte mais fraca, que é o consumidor e é de 

fundamental importância proteger. 

A responsabilização pelo vício do produto e do serviço é de suprema 

importância. Devido a isto a fundamentação da responsabilidade objetiva está no 

artigo 12 e 14 do CDC de tal forma que existe, a teoria do risco, a tal ponto, que 

compreende se alguém exercer atividade perigosa deve responder pelos danos 

ocasionados, tais como: risco profissional, risco proveito (aquele que busca tirar 

proveito da atividade danosa), risco excepcional (escapa atividade comum da vitima) 

e o chamado risco criado, à responsabilidade civil deve levar em conta a 

potencialidade de causar dano, a atividade ou conduta do agente que resulta por si só 

na exposição a um perigo. Independe de culpa a responsabilidade objetiva, pois se 

satisfaz com o dano e o nexo de causalidade. Flávio Tartuce e Daniel Amorim 

Assumpção Neves (2017, p.172–173), sobre da “responsabilidade” do vício do 

produto escreve o seguinte: 

 

 De início, há a responsabilidade por vício do produto (art.18 da Lei 
8.078/1990), presente quando existe um problema oculto ou aparente no bem 
de consumo, que o torna impróprio para uso ou diminua o seu valor, tido como 
um vício por inadequação. Em casos tais, repise-se, não há repercussões 
fora do produto, não se podendo falar em responsabilização por outro danos 
materiais – além do valor da coisa - morais ou estéticos. Em suma, lembre-
se que no vício o problema permanece no produto, não rompendo os seus 
limites. A título de ilustração, o parágrafo: 6º do art. 18 do CDC lista algumas 
situações em que o “vício do produto” está presente. 

 
                O Direito do Consumidor tem grande relevância quando o consumidor sofre 

dano, tanto moral, quanto material, quanto a responsabilidade cabe a quem causou 

dano. Sobre o assunto, trazem os artigos 443 e 444 do Código Civil. 

O simples fato de inserir no mercado de consumo, serviços e produtos, já 

causa a obrigação de indenizar perante a lei, devido a eventuais prejuízos sofridos ao 
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consumidor em razão de um ato inadimplente contratual, em decorrência da pratica 

de um ato ilícito. Desta forma os juristas unificaram a responsabilidade pelo vício do 

produto e do serviço, existente, ambas as partes, no negócio jurídico, tem o livre 

arbítrio de negociar, tais como: contratual ou extracontratual.  

O Código de Defesa do Consumidor disciplina que os vícios, tanto são para 

defeitos ocultos como para defeitos aparentes, causando dano ao consumidor, terá o 

dever de indenizar. Vejamos este julgado: 

 

Apelação nº 0067360-23.2008.8.26.0114 4 12;PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Esse entendimento 
já foi manifestado em casos análogos jugados recentemente neste E. 
Tribunal de Justiça : “Ação indenizatória. Seguro habitacional. Preliminares 
de prescrição, carência da ação e ilegitimidade passiva e ativa 
afastadas. Vícios construtivos. Dever de indenizar. Obrigação da seguradora 
em fiscalizar o objeto do seguro. Incidência da multa decendial, limitada, 
porém, ao valor da indenização. Recurso parcialmente provido”. (Apelação nº 
0035258-48.2006.8.26.0071, 8ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO, j. em 01.10.2014). 
“SEGURO HABITACIONAL Vícios de construção Conjunto para moradores 
de baixa renda, construído segundo as normas do Sistema. 

  
 

Trata-se de causa de indenizar, devido ao vicio da construção do imóvel, 

interpretação das cláusulas contratuais em beneficio do consumidor, conforme o vicio 

caracterizado, tiveram as Rés e foram condenada a obrigação de indenizar. 

Seguindo a cadeia de responsabilidade, o fabricante, o produtor, o 

construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem independente de culpa 

existente, pelas reparações dos danos causados aos consumidores, conforme o artigo 

12 do CDC.        

De início há uma divergência entre responsabilidade penal e civil. A ilicitude 

pode ser penal ou civil. Como a descrição da conduta penal é sempre uma tipificação 

restrita, em princípio a responsabilidade penal ocasiona o dever de indenizar. Por essa 

razão, a sentença penal condenatória faz coisa julgada no cível quanto ao dever de 

indenizar o dano decorrente da conduta criminal, na forma dos artigos 91, I do Código 

Penal, 63 do CPP. As jurisdições penal e civil em nosso país são independentes, mas 

há reflexo no juízo cível, não só sob o mencionado aspecto da sentença penal 

condenatória, não podemos discutir no cível, a existência do fato e da autoria do ato 

ilícito.                                                                                                                       

A responsabilidade civil poderá ser contratual quando o dever jurídico que 

foi violado estiver assentado num contrato ou numa convenção. A responsabilidade 



13 
 
 

civil, por outro lado, será extracontratual quando o dever que foi desrespeitado não 

tiver por base uma relação preexistente, mas sim uma norma imposta pelo Direito. 

 

3.1 As questões prescricionais e as formas de suspensão e decadenciais de 

prescrição no vício 

 

A prescrição está regulada no artigo 27 do Código do Direito do 

Consumidor, o qual dispõe que prescreve em 5(cinco) anos, caso tenha interesse da 

pretensão à reparação, a partir do danos causados por fato do produto ou serviço, 

conforme previsão na Seção ll no Código do Consumidor, onde iniciará a contagem 

apartir do conhecimento do dano e de sua autoria. Vejamos o que o jurista, Luiz 

Antonio Rizzatto Nunes (2015, p. 457), cita a respeito do prazo prescricional:  

 

A primeira observação que se deve fazer diz respeito ao direito subjetivo a                                  
que a norma fixadora do período de prescrição se refere. É ele o de pleitear 
indenização por defeito (Seção ll do Capítulo IV). 
O defeito gera um dano material (dano emergente e/ou lucro cessantes) e/ou 
moral, criando o direito do consumidor de receber indenização por tais danos. 
Na realidade, a referida Seção ll regula toda espécie de defeito que ocorre 
pelo fato do produto ou do serviço, de maneira que, sempre que o consumidor 
sofrer dano por defeito quer diretamente, como lá está expressamente 
tratado, quer indiretamente, como consequência do não cumprimento da 
obrigação d resolver o vício, conforme estabelecido no inciso ll do paragrafo 
1º do art. 18, no iniciso lll do art. 19 e no inciso ll do art. 20 do CDC, aplica-se 
o período prescritivo fixado no artigo em comento. 
Na verdade, toda e qualquer situação relativa a relação jurídica de consumo 
que gerar dano por defeito está enquadrada na norma do artigo 27 do CDC 
 

A lei numero: 8. 078/90 no artigo 27 do CDC, fixa o prazo prescricional de 

5 (cinco) anos e deixa bem claro que o consumidor, tem todo o direito de pleitear a 

indenização pelos danos sofridos em função de acidente de consumo, portanto o 

consumidor tem este 5 (cinco) anos para tomar as providências necessárias. 

Quanto à suspensão, nada se conta enquanto pendurar os efeitos da causa 

impeditiva, mas uma vez cessados estes, a macha do prazo é retomada a partir do 

momento em que ocorreu a paralisação. Conforme o artigo 201 do CC é suspenso, 

quando em favor de um dos credores solidários. A suspensão paralisa o seu 

andamento. De acordo com o artigo 76 CPC o juiz suspenderá o processo para que 

seja senado o vício. 

Quanto à decadência, o consumidor está amparado por lei para exigir os 

prazos decadenciais, dos vícios dos produtos e dos serviços, inicia a contar a partir 
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da entrega do produto ou do término do serviço, com força no artigo 26 do CDC. O 

prazo decadencial e de 30 (trinta) dias, tratando-se de produto e serviço (vício) não 

durável e se tratando de produto e serviço (vício) durável e de 90 (noventa) dias.   

 

3.2 A distinção entre fato e vício do produto e do serviço e a responsabilidade 

 

A palavra em comum entre fato e vício é defeito, ambos ocasionara defeito, 

portanto vício é quando o corre um defeito no produto ou serviço de menos gravidade, 

causando o mau funcionamento ou não funciona e não atinge fisicamente o 

consumidor e o fato do produto ou do serviço, causa-lhe algo tão grave que provoca 

acidente ao consumidor, ocasionando-lhe um dano tanto moral ou material. Vejamos 

o que diz o jurista Flávio Tartuce (2017, p.165) a respeito da distinção entre fato e 

vício do produto e do serviço: 

 

Antes de se demonstrar tais decorrências, é preciso diferenciar o vício do fato 
ou defeito. No vício – seja do produto ou do serviço -, o problema fica adstrito 
aos limites do bem de consumo, sem outras repercussões (prejuízos 
intrínsecos). Por outra via, no fato ou defeito – seja também do produto ou 
serviço -, há outras decorrências, como é o caso de outros danos materiais, 
de danos morais e dos danos estéticos (prejuízos extrínsecos). Anote-se que 
as expressões destacadas são utilizadas com tom didático interessante por 
Leonardo de Medeiros Garcia. 
De outra forma, pode-se dizer que, quando o dano permanece nos limites do 
produto ou serviço, está presente o vício. Se o problema extrapola os seus 
limites, há fato ou defeito, presente, no último caso, o acidente de consumo 
propriamente dito. Vejamos alguns exemplos concretos. 
De início, determinado consumidor compra um ferro de passar roupas. Certo 
dia passando uma camisa em sua casa, o aparelho explode, não atingindo 
nada nem ninguém. Nesse caso, está presente o vício do produto. Por outra 
via, se o mesmo eletrodoméstico explode, causando danos físicos no 
consumidor, há fato do produto ou defeito. 
 

 

Por fim, o defeito do vício do produto e serviço é distinto do fato do produto 

e serviço. 

É de fundamental importância distinguir a responsabilidade pelo “fato” do 

produto e do serviço, quanto à responsabilidade por “vício” do produto e serviço. Na 

responsabilidade pelo “fato” do produto e do serviço, tais como: fabricante, produtor, 

construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem: “independentemente 

da existência de culpa”, de acordo com artigo 12 do CDC. Já na responsabilidade por 

“vício” do produto e do serviço, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis, respondem: “solidariamente”. Com força no artigo 18 do CDC. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho especificou a ocorrência do vício do produto e do serviço e a 

consequente responsabilidade, dentro do Código de Defesa do Consumidor. Neste 

sentido, tem a finalidade de proteger os direitos básicos do consumidor e diretrizes 

para as relações de consumo. O diploma Legal introduziu no mercado de consumo 

normas de responsabilidade civil para todas as espécies de comerciantes, 

prestadores de serviços, profissionais, fornecedores e outros, com o intuito de 

equilibrar as relações de consumo. 

Neste relacionamento jurídico, o consumidor sempre foi e sempre será a 

parte mais vulnerável da relação de consumo.  Dentro deste contexto, nada mais justo 

que exista da lei para moderar a principal finalidade, a possibilidade de atingir um 

equilíbrio maior na relação de consumo. 

O fornecedor e o prestador de serviço caminham juntos. Eles são 

solidários. Conforme o Código de Defesa do Consumidor vigente, devem se comportar 

de forma transparente em relação ao consumidor para atingir as finalidades principais 

do Código, que é a busca da harmonia e do equilíbrio nas relações de consumo. 

Tendo em vista que, o consumidor é suspeito de usar de uma falsa vulnerabilidade, 

desse artifício para prejudicar o fornecedor e o prestador de serviço, envolvido na 

relação de consumo. 

O prestador de serviço e o fornecedor de alguma forma tem uma legislação 

específica para regular a relação de consumo e podemos afirmar, tem lei, que abre 

pressupostos para sua defesa, ou seja, abrindo lacunas na lei para sua contestação.  

O Código de Defesa do Consumidor em seus dispositivos demonstra como 

deve ser o comportamento do consumidor e das várias espécies de fornecedores, 

neste contexto, devem buscar fiel ao cumprimento da lei consumerista vigente e como 

as várias espécies de fornecedores, devem ser comportar e tratar os consumidores, 

a partir do momento que se inicia a fabricação e colocação dos produtos no mercado. 

A responsabilidade da ocorrência do vício do produto e do serviço é a consequência 

do fornecedor. 

 

REFERÊNCIAS 

 



16 
 
 

BRASIL. CONSTITUIÇÃO (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: 
Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 10/062018. 
 
 
BRASIL. LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990. Código de Defesa do 
Consumidor. In VadeMecum.11º ed. SP. Saraiva, 2014. 
 
 
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 3 ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. 
 
 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. vol. 3. 23 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. 
 
DIGESTOR: acordão 11579889 acesso em: 21/06/2019 
https://www.digesto.com.br/jurisprudencia#acordaoExpandir/11579889 
JUNIOR, Waldo Fazzio. Manual de Direito Comercial. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 
2006. 
 
 
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito do Consumidor. 6ª ed. São 
Paulo: Método, 2017. 
 
 
RIZZATTO, Luiz Antônio Nunes. Comentário ao Código de Defesa do Consumidor. 
São Paulo: Saraiva, 2000. 
 
 
RIZZATTO, Luiz Antônio Nunes. Curso de direito do consumidor. 10ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. 
 
 
SILVA, João Carvão da. Responsabilidade civil do produtor. Coimbra: Almedina, 
1990. 
 
 
TARTUCE, Manual de Direito do Consumidor. 6ª ed. São Paulo: Método, 2017. 

 


