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« Vivre est un mal, c’est un secret de tous connu »  

(Charles Baudelaire)
1
  

 

                                                 
1
 BAUDELAIRE, Charles. Les fleurs du mal. (1857). Édition du Groupe:Ebooks Libres ET Gratuites. 

Disponível em:<http://www.ebooksgratuits.com/pdf/baudelaire_les_fleurs_du_mal.pdf>. Acesso em: 

10/07/2012, p.63.   
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RESUMO 

 

 

 

 

 

O presente trabalho apresenta uma análise comparada do risco do desenvolvimento como 

excludente de responsabilidade civil em diferentes ordenamentos. Para isso, inclui como 

conceitos primordiais as idéias defendidas pelo sociólogo Ulrich Beck que denominou a 

sociedade atual como “sociedade do risco”. No âmbito jurídico este trabalho apresenta uma 

análise do texto da Diretiva Européia n. 374 de 1985 apontando os efeitos de sua adoção por 

diferentes estados membros da Comunidade Européia como ponto de partida para posteriores 

reflexões sobre a possível inserção do risco de desenvolvimento como excludente de 

responsabilidade seja em nosso ordenamento civil ou na legislação consumerista. Inclui ainda 

o presente estudo reflexões sobre as novas tecnologias e sua interação com o risco de 

desenvolvimento no intuito de comprovar sua aplicabilidade ou não a nanotecnologia e a 

manipulação genética. Em virtude do aparecimento constante de tecnologias inovadoras cujos 

riscos não podem ser previstos e calculados o trabalho aponta a utilização do princípio da 

precaução e da prevenção para controle dos riscos inerentes às novas tecnologias. Por fim, 

traz ainda duas propostas de lege ferenda que abordam o tema do risco de desenvolvimento 

em nosso ordenamento no âmbito civil e consumerista promovendo o debate sobre possíveis 

inclusões do tema no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.         

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Risco de desenvolvimento. Diretiva Européia. Código Civil. Excludente de 

responsabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

This study presents a comparative analysis of the risk of development as exclusion of liability 

in different jurisdictions. For this purpose, includes the main concepts and ideas advocated by 

the sociologist Ulrich Beck has called that today's society as "risk society". Within this paper 

presents a legal analysis of the text of the European Directive n. 374 of 1985 on the effects of 

their adoption by different member states of the European Community as a starting point for 

further reflections on the possible inclusion of the risk of development as excluding liability 

in our civil or consumerist law. It also includes reflections of new technologies and their 

interaction with the risk of development in order to confirm their applicability or not with 

nanotechnology and genetic manipulation. Due to the continued appearance of innovative 

technologies whose risks cannot be predicted and calculated the work points to the use of the 

principle of precaution and prevention to control risks from new technologies. Finally, it also 

brings two proposals of lege ferenda that address the risk of development planning in our civil 

and consumer in promoting the discussing of possibility of additions to the theme of the Civil 

Code and the Code of Consumer Protection. 

 

 

Keywords: Risk of development. European Directive. Civil Code. Exclusion of liability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Cette travail présente une analyse comparative du risque de développement comme exclusion 

de la responsabilité dans les différentes juridictions. A cet effet, comprend les principaux 

concepts et les idées préconisées par le sociologue Ulrich Beck a appelé la société 

d'aujourd'hui comme «société du risque». Dans le présent document présente une analyse 

juridique du texte de la Directive Européenne n. 374 de 1985 sur les effets de leur adoption 

par les différents Etats membres de la Communauté Européenne en tant que point de départ 

pour d'autres réflexions sur l'inclusion éventuelle du risque de développement comme 

exclusion de la responsabilité dans notre droit civile ou du consommateur. Il comporte aussi 

une réflexion sur les technologies actuelles et leur interaction avec le risque de développement 

afin de confirmer leur applicabilité ou non des nanotechnologies et de la manipulation 

génétique. En raison de l'apparition continue de technologies innovantes dont les risques ne 

peuvent être prédites et calculées aux points de travail pour l'utilisation du principe de 

précaution et de prévention pour maîtriser les risques liés aux nouvelles technologies. Enfin, 

elle apporte aussi deux propositions de lege ferenda que face au risque de la planification du 

développement dans notre civile et des consommateurs dans la promotion du débat sur les 

ajouts possibles à la thématique du Code civil et le Code de la protection des consommateurs. 

 

 

 

Mots-clés: risque de développement. Directive Européenne.Code Civile. Exclusion de la 

responsabilité. 
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NOTAS INTRODUTÓRIAS  

 

O trabalho desenvolvido reflete uma preocupação atual em aliar o direito civil 

contemporâneo às necessidades da sociedade moderna de massa e suas aflições. 

  Como já prenunciava Charles Baudelaire em sua obra, citada a pouco na epígrafe, o 

homem ao longo dos séculos sempre viveu com a certeza de que na vida podemos realmente 

trabalhar com um número reduzido de certezas; sendo a morte a maior e mais poderosa delas. 

Desse fato surgiram cenários de pessimismo que circundaram a sociologia, a filosofia e a 

literatura e que fizeram em alguns momentos com que pensadores afirmassem que viver é 

tarefa difícil; verdadeiro desafio.  

O direito enquanto ciência humana não deixou de ser contaminado pelas preocupações 

humanas e assim, ao longo da história acompanhou e refletiu suas necessidades em buscar 

proteção à vida e em proporcionar, ao menos, o mínimo de segurança jurídica ao próprio ser 

humano e tudo o mais que lhe interessa como a família e a propriedade.      

Nas sociedades primitivas o medo e a incerteza estavam atrelados aos fatos naturais e 

ao temor religioso. A ideia de sorte, fortuna e desgraça apresentavam ao ser humano o 

máximo de variações e riscos até então conhecidos. 

A Revolução Industrial e, posteriormente, a Revolução Tecnológica foram as 

responsáveis pela implantação definitiva do modo de produção capitalista no mundo 

moderno. Com tal avanço, formação dos grandes centros e em especial, consequente expansão 

das tecnologias e da ciência surgiu o que se denomina sociedade de risco ou de massa.  

Surge então a imprevisibilidade e o questionamento problemático acerca da clássica 

certeza jurídica em face da modernidade. Passa-se a questionar até que ponto a extrema 

legalidade pode ser falha frente às tranformações contemporâneas. O direito passa a lidar com 

situações que envolvem a temporalidade, o risco e a contingência, ou seja, que confrontam a 

incerteza do futuro à certeza do direito. 

Conforme se demonstra no primeiro capítulo deste trabalho o risco ronda a literatura e 

as ciências há séculos. Em especial destaca-se sua inicial presença na matéria atrelada aos 

seguros marítimos realizados desde o período das navegações. Com o tempo, o tema toma 

maior proporção na seara do direito do trabalho, na matéria que aborda a previsão e 

compensação de danos por acidentes de trabalho, isso já em meados do século XIX. 

A partir daí o assunto alcançou novas áreas do direito, em especial no tocante a 

reparação de danos. Em 1986 a obra de Ulrich Beck traria o termo “sociedade de risco” 

definida como aquela cujos riscos são fruto de decisões e considerações de utilidade 
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industrial, e humanas. A obra preceitua que os riscos atuais são de abrangência ilimitada, 

portanto não se restringem ao seu campo de origem; são globais, capazes de atingir todo o 

planeta e não somente determinadas comunidades, regiões ou países levando a criação de 

instituições e leis que visam à gestão de novas situações, o que dá novo contorno ao direito e 

seus ramos não permanecendo a responsabilidade civil incólume a tais mudanças. 

   A sociedade contemporânea é marcada assim por uma comunicabilidade entre os 

temores e interesses de diferentes Estados vez que os danos, em especial de novas 

tecnologias, como é o caso da nanotecnologia e das alterações genéticas podem ultrapassar 

fronteiras. Assim a globalização utrapassa a esfera dos interesses econômicos e alcança os 

jurídicos fomentando a criação de normas que tornem equânime o tratamento destinado à 

prevenção e gestão dos riscos. 

A fim de cumprir o processo de racionalização moral, social e jurídica iniciado no 

século XVIII surgem legislações de caráter supraindividual. Assim a Diretiva nº 374, de 25 de 

julho de 1985 foi criada como uma tentativa de, ao menos nos países da União Européia, 

implentar uma política de prevenção de riscos e posterir reparação de danos causados por 

defeitos de produtos colocados no mercado de consumo. Pela riqueza de seu teor, a matéria 

abordada em tal legislação acaba por conjugar elementos que perpassam o direito civil e o 

direito do consumidor dentre outras.    

Mas o texto da Diretiva não foi importante apenas aos países aos quais 

originariamente seria aplicável. Com o passar do tempo outros ordenamentos adotam seu 

texto em seus ordenamentos. Em outros casos, como aqui no Brasil, ela continua a oferecer 

acirrado debate jurídico que nos levou ao estudo de seu conteúdo.  

O texto da Diretiva traz em si uma importante reavaliação sobre os riscos da sociedade 

moderna ou de massa e a produção ou comercialização de produtos. Dentre suas inovações 

destaca-se a estipulação do “risco de desenvolvimento” como excludente de responsabilidade 

civil do fornecedor de produtos e serviços.  

Em síntese, riscos do desenvolvimento são compreendidos como aqueles riscos 

impossíveis de serem detectados pela ciência e tecnologia disponíveis no momento da 

introdução dos produtos e serviços no mercado de consumo.  

A Diretiva Européia, com caráter de norma dispositiva, outorga aos países membros a 

sua aceitação ou não. Dessa forma, como se demonstrará ao longo do trabalho, há        

Estados-Membros da Comunidade Européia que adotaram a exclusão total de 

responsabilidade pelo risco de desenvolvimento; outros adotaram o regime parcial, fazendo 
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incidir responsabilização em alguns casos específicos; e outra parte, ainda, adotou a 

responsabilização total.  

Dessa discrepância na adoção da excludente, bem como nas diferentes razões 

engendradas pelos legisladores dos diferentes Estados da União Européia e dos doutrinadores 

atuais, buscamos dados para estabelecer um estudo comparado sobre as vantagens ou não da 

adoção dessa excludente e sua possível aplicação no direito brasileiro.  

Para tanto, partimos da ideia de que o risco de desenvolvimento é indissociável das 

teorias que defendem a existência da sociedade de risco como a de Ulrich Beck e Anthony 

Giddens. E mais, de que é impossível abordar tal tema sem uma análise da sociedade de risco 

e de novas tecnologias que as circundam como a nanotecnologia e a manipulação genética.  

Daí a divisão deste trabalho em uma abordagem da sociedade de risco e do risco de 

desenvolvimento no primeiro capítulo como construção de uma base sociológica para a 

criação do risco de desenvolvimento e sua aceitação enquanto fruto da sociedade de massa. 

Desenvolvemos o segundo capítulo voltado para a conceituação e detalhamento do 

risco de desenvolvimento no direito comparado. Essa etapa do trabalho pretendeu demonstrar 

uma aproximação entre os conceitos de diferentes ordenamentos ao mesmo tempo em que 

salientou linhas mestras sobre a questão tais como; a definição dos elementos do risco de 

desenvolvimento (com certa diferença nos ordenamentos) e a abordagem desse risco como 

espécie de defeito, característica também abordada de forma muito diferente entre os autores. 

Na terceira parte deste trabalho se demonstra uma aproximação entre o direito civil, 

especificamente no âmbito da responsabilidade civil e o risco de desenvolvimento. Para isso o 

isntituto da responsabilidade civil foi estudado principalmente quanto aos seus elementos 

componentes e sob a análise da aplicação da culpa nessa seara do sistema jurídico brasileiro. 

A partir do momento em que o conteúdo civil é exposto o mesmo é tangenciado pelo 

conteúdo do direito comparado, linha mestra em nosso trabalho, a fim de demonstrar como a 

responsabilidade civil se apresenta hoje em outros ordenamentos. 

É ainda nessa parte do trabalho, central, que se delineia nosso estudo principal no 

tocante a apresentação das diferentes correntes doutrinárias acerca da aplicação da excludente 

de responsabilidade civil pelo risco de denvolvimento. Nesse ponto do trabalho há um estudo 

comparado que discute a possibilidade jurídica e o interesse social de aplicação dessa 

excludente em nosso território. 

Após a abordagem ampla do risco de desenvolvimento no aspecto jurídico no segundo 

e terceiro capítulos, a quarta parte do trabalho dispõe a aplicação de introdução do risco de 

desenvolvimento em temas reais e contemporâneos quais sejam a nanotecnologia e a 



19 

 

manipulação genética de produtos (criação de produtos transgênicos) a fim de abordar o 

tratamento dado aos riscos que essas novas tecnologias oferecem aqui e em outros países. 

Para tanto, aborda ainda a utilização do princípio da prevenção como elemento jurídico hábil 

para gestão e controle de riscos na sociedade mderna. 

O capítulo final apresenta propostas de lege ferenda em diferentes esferas de nosso 

ordenamento. Apresenta assim, um anteprojeto que altera a legislação civil, no âmbito da 

responsabilidade civil prevista na Lei n. 10.406/02 e outro que modificaria o texto 

consumerista nacional, a Lei n. 8078/90, Código de Defesa do Consumidor, a fim de não 

restarem fissuras jurídicas em nosso ordenamento que não pudessem definir o tema da 

excludente de responsabilidade civil por risco de desenvolvimento. 
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1. SOCIEDADE E RISCO 

 

O homem na busca pelo crescimento assumiu durante o passar dos séculos uma série 

de riscos que tiveram de ser superados em nome da evolução. Sem dúvida alguns desses 

riscos foram considerados de menor amplitude do que outros, mas sempre constituíram 

entraves a humanidade. É possível assim vislumbrar com o estudo das principais civilizações 

o temor do homem por tudo que fora desconhecido e que lhe gerava incerteza: como a morte, 

as catástrofes naturais e os infortúnios.  

Por isso, o estudo desse tema não é, de todo, novo. No entanto, sua regulamentação foi 

tardia. Se por um lado a noção de risco era essencialmente inevitável ao crescimento humano, 

por outro lado, as formas de gestão do mesmo tardaram a aparecer. 

 A humanidade sempre buscou de diferentes formas, inclusive muitas delas associadas 

às religiões e às crenças, formas diferentes de prever o futuro e de certa forma ter o poder da 

“manipulação dos riscos”, podendo inclusive o termo “risco” ser encontrado, por exemplo, 

nos textos bíblicos
2
. O conceito de risco na Europa ocidental por volta do século XIII, 

(risicum, rischio, risco, risque) estava associado tanto aos riscos dos empreendimentos 

comerciais como à Fortuna, seja na guerra ou nos jogos de azar. Durante esse período “A 

Fortuna” representada em gravuras medievais sentada sobre uma esfera (“Sedes Fortuna 

rotunda”), como forma de representação da fragilidade e do instável equilíbrio a que o futuro 

da humanidade estava sujeito sob as ideias de incerteza e risco. 

Em virtude dos temores encontrados ao longo da história e das diferentes formas 

encontradas para lidar com ele, a humanidade passou a lidar com o risco. Tal termo, “risco” 

surge mais próximo da maneira como o conhecemos por volta do Séc. XIV, na Itália, em 

virtude da terminologia usada pelos seguros marítimos
3
 e ainda muito atrelada aos desastres 

naturais.      

 Com o advento da modernidade no Séc. XVII e o surgimento de novas tecnologias os 

riscos aos poucos se depreendem da natureza e rumo às atividades humanas o que aumenta e 

propõe o caráter de previsibilidade dos mesmos. Não surpreende, portanto que ao menos no 

Séc. XIX o estudo dos riscos, em especial da responsabilidade inerente a eles, tivesse que 

                                                           
2
   Note-se o seguinte exemplo na Bíblia no Livro das Lamentações 5:9 “Arriscando nossa vida, providenciamos 

o nosso pão, por causa da espada do deserto” ou “é com perigo de nossa vida”. (grifos nossos). BÍBLIA. 

Português. Bíblia Sagrada. Tradução do Centro Bíblico Católico. São Paulo: Ave Maria, 1987. 56 Ed, p.1116. 

 
3
 A acepção dada ao termo risco quando usado na locução “risco marítimo” é a seguinte: “acidente fortuito ou 

sinistro de ordem natural ao qual está exposto um navio no mar, excluindo-se os riscos políticos ou jurídicos”.  

Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=risco&stype=k>. Acesso em 19/01/2011.  

http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=risco&stype=k
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surgir como forma de conhecimento do contexto social, econômico e jurídico em que vivemos 

e para claro chegarmos finalmente a superação dos mesmos. 

Assim, durante muito tempo a ideia de risco continuou atrelada a de sorte e infortúnio 

fazendo com que por consequência os riscos florescessem num campo fértil de despreparo 

tecnológico em que a sociedades arcaicas viviam. Hermitte
4
 nos apresenta um interessante 

exemplo desse período: 

 

“A forma mais simples de exemplificar tais afirmações é histórica: trata-se, 

no século XVIII, da evolução da luta contra os incêndios nas grandes 

metrópoles européias. De fato, nessa época, as cidades herdadas da Idade 

Média eram apertadas, os telhados quase que contíguos, a madeira 

onipresente na construção, a água rara ou de difícil uso por falta de 

canalização e pressão, o que impedia o acesso aos andares; a presença dos 

cavalos na cidade implicava enormes quantidades de palha; por fim, o fogo 

estava por todos os lugares: fumava-se, cozinhava-se e aquecia-se com 

madeira em chaminés abertas. O incêndio era constante e propagava-se. 

Aqui, trata-se de simples reflexões sobre as causas dos incêndios, de fácil 

entendimento, sem conhecimento científico específico. Entretanto, ninguém 

identificava esses fatos em termos de causalidade, o que impedia toda e 

qualquer possibilidade de progresso, pois o incêndio era visto como um 

castigo divino. Conseqüentemente, não havia nenhuma incitação para que os 

costumes ou as construções mudassem: lutava-se derrubando casas de forma 

a cortar o avanço das chamas, faziam-se procissões, padre na frente, para 

pedir que Deus mandasse a chuva; uma vez o incêndio apagado, o padre 

organizava a caridade para socorrer os mais necessitados. Foi somente no 

final do século XVII que, com o pensamento cientifico começando a 

aparecer, descobriram-se as causas dos incêndios. Então, tornou-se 

pertinente impor normas de construção e urbanismo, estabelecer pontos de 

água com intervalos regulares; inventaram-se bombas de pressão, 

organizaram-se vigias, racionalizaram-se os armazéns de palha, criou-se um 

corpo de bombeiros e, não se trata apenas de um acaso, no mesmo momento 

a caridade deixou o lugar para o seguro. Quem aceitou a causalidade racional 

pôde entrar na era da prevenção e do direito da responsabilidade.” 

 

O conceito de risco tem sido objeto de diferentes construções sócio-culturais que à 

medida que desenvolvem sua estrutura econômica e jurídica aproximam tal conceito também 

de suas necessidades. Dessa forma, em diferentes situações o risco parece estar sempre 

associado a termos de probabilidade de perigo, insucesso, ou a uma determinada situação de 

um grupo social (risco país, por exemplo). Por vezes, ligado a diferentes formas de 

responsabilidade, tanto cível como penal, e em geral com o condão de incerteza. Vejamos o 

                                                           
4
 HERMITTE, Marie-Angèle. Os fundamentos jurídicos da sociedade do risco. In: VARELLA, Marcelo Dias 

(org). Governo dos riscos. Editora Unitar: Brasília, 2005, p.8. Disponível em: 

<http://marcelodva.dominiotemporario.com/arquivos/Governo%20dos%20Riscos.pdf>. Acesso em: 07/09/2010.   

http://marcelodva.dominiotemporario.com/arquivos/Governo%20dos%20Riscos.pdf
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que nos traz o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa
5
 a respeito das acepções do termo 

“risco”: 

“Acepções: 

Substantivo masculino  

1 Probabilidade de perigo, ger. com ameaça física para o homem e/ou para o 

meio ambiente.  

Ex.: <r. de vida> <r. de infecção> <r. de contaminação>  

2    Derivação: por extensão de sentido.  

     probabilidade de insucesso, de malogro de determinada coisa, em função 

de acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não depende 

exclusivamente da vontade dos interessados  

Ex.: o projeto está em r. de perder seu patrocínio  

3    Rubrica: termo jurídico.  

     em contratos de seguro, incidente que acarreta indenização  

Ex.: <r. de roubo> <r. de incêndio>  

4    Rubrica: termo jurídico.  

     responsabilidade ou encargo acerca da perda ou do dano por situação de 

risco.”  

   

 

1.1 Histórico e características da “sociedade de risco” 

 

 

O fato é que hoje a presença e análise dos riscos se tornaram um grande paradoxo da 

modernidade. Ao mesmo tempo em que a evolução tecnológica não pode parar e tem de 

assumir o seu descontrole no tocante aos efeitos de várias de suas formas ou tecnologias. Por 

isso, o termo “risco” é comumente empregado no sentido negativo. Em geral associado a 

desastres de ordem natural ou mesmo de produção humana, tal termo é sempre mencionado 

em situações de incerteza e probalidade de perdas, sejam econômicas ou de outra ordem.  

O crescente interesse pelo tema provocou nos últimos anos uma explosão de doutrina 

e bibliografia a respeito das questões que envolvem o “risco”, capazes de sustentar a chamada 

“ciência do risco”, “ciências do perigo” ou “ciência cíndica”, defendidas por alguns autores
6
, 

sem, no entanto chegar a um conceito exato do termo. 

Se estamos assim, inseridos na chamada “sociedade do risco”, termo que desde a 

publicação da obra “Sociedade de Risco: Rumo a uma outra modernidade” de Ulrich Bech 

                                                           
5
 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Disponível em: 

<http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=risco&stype=k>. Acesso em: 19/01/2011.  

6
 Cf. QUEIROZ, Margarida; VAZ, Teresa; PALMA, Pedro. Uma reflexão a propósito do risco. Centro de 

Estudos Geográficos. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em: 

<http://www.ceg.ul.pt/ERSTA/..%5CDescarga%5CERSTA%5CMQ_TV_PP.pdf>. Acesso em: 14/01/2011, p.4. 

http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=risco&stype=k
http://www.ceg.ul.pt/ERSTA/..%5CDescarga%5CERSTA%5CMQ_TV_PP.pdf
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desfolha uma realidade de incertezas e responsabilidades na esfera privada e pública, também 

estamos sujeitos a seus efeitos. Dessa forma, uma vez sujeito aos riscos naturais ou humanos, 

estaremos, portanto diante de modificações capazes de engendrar responsabilidade em relação 

a sua capacidade de mitigação.  

Para tanto, o autor da obra supracitada defendeu a ideia de que durante séculos os 

riscos sempre existiram, no entanto, com grau e extensão diferentes, vez que num primeiro 

momento, possuíam caráter pessoal; num segundo momento, mais especificamente na 

sociedade moderna clássica, os riscos em maior proporção; atingiram a coletividade 

principalmente em virtude de fatores como a deficiência de suprimentos, os baixos níveis de 

higienização e suas conseqüentes epidemias. Já na sociedade pós-moderna os riscos são 

apontados como de maior extensão vez que atingem a sociedade, principalmente em virtude 

da produção em escala industrial marcada por questões de natureza difusa e coletiva como a 

degradação do meio ambiente e os desastres ocorridos nesse sentido. 

Beck fez assim uma diferenciação entre os chamados riscos naturais e modernos (de 

produção humana) afirmando que tais processos dividem as sociedades em Tradicionais, de 

Primeira Modernidade e de Segunda Modernidade. Conforme o quadro abaixo
7
: 

 

Sociedades Tradicionais 1ª Modernidade 2ª Modernidade 

- Estruturas Comuns 

- Influência da família na construção da 

individualidade 

- Tradição 

- Religião/crenças 

- Dogmas 

- Peso do Estado-nação 

- Estrutura das classes sociais 

- Pleno emprego 

- Rápida industrialização 

- Exploração da natureza não visível 

- Reflexividade 

- Destradicionalização 

- Individualização 

- Globalização 

- Desemprego 

- Liberdade de escolha  

- Revolução do gênero 

- Progresso tecnológico 

- Poder tecnocrata 

 

                                                           
7
 Quadro 1- Características das Sociedades tradicionais, da 1 Modernidade e 2 Modernidade segundo Beck. In:  

QUEIROZ, Margarida; VAZ, Teresa; PALMA, Pedro. Uma reflexão a propósito do risco. Centro de Estudos 

Geográficos. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em: 

<http://www.ceg.ul.pt/ERSTA/..%5CDescarga%5CERSTA%5CMQ_TV_PP.pdf>. Acesso em: 14/01/2011, p.6. 

                                                 Segurança 

                                                 Previsibilidade 

                                                 Confiança 

                                                 Norma 

Dúvida quotidiana 

Incerteza 

Fragmentação Cultural 

Insegurança 

                               Comportamentos predefinidos Pensar antes de agir 

http://www.ceg.ul.pt/ERSTA/..%5CDescarga%5CERSTA%5CMQ_TV_PP.pdf
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As chamadas “sociedades tradicionais” estariam definidas como aquelas pertencentes 

ao período pré-industrial, nas quais as comunidades eram marcadas ainda basicamente por 

transmissão oral de informação e uma intensa religiosidade. 

Mais a frente, já no Séc. XVII e XVIII a “primeira modernidade” se instalaria com a 

crescente perda de força da igreja e o crescimento individual da riqueza; o que acaba por gerar 

uma maior separação entre setores do Estado-Nação, do trabalho e da igreja. Contudo, esta 

fase social ainda é muito marcada pela previsibilidade e aparente segurança. 

Somente na “segunda modernidade” é que se notam mudanças mais radicais nos 

setores de produção e de engendramento social. Nessa fase, iniciada no último século e que 

persiste até hoje é que se afirma que o crescimento tecnológico é fruto da humanidade que 

possui a missão de calcular e prever os danos e riscos causados por suas atividades. Desse 

processo de criação e prevenção surge o que Beck chama de “sociedade reflexiva”.   

Tal sociedade, iniciada a partir do fim do segundo milênio recebe esse nome em 

virtude do fato e do ambiente de “premissas”, “contradições” e “desacertos” do período 

anterior que a levaram a um processo de reflexão e projeção de alteração de hábitos para o 

futuro como que num processo crítico-dialético de tomada de decisões. Estávamos nessa fase 

perante uma perspectiva de capitalismo.   

Diante dessa ideia apresentada pelo autor alemão ficamos frente a uma alteração do 

paradigma social, de uma lógica da distribuição de riqueza em uma sociedade de escassez, 

para uma lógica da distribuição de riscos na modernidade tardia que se sobrepõe à 

distribuição de riqueza. Enquanto que, na primeira, os perigos advinham da escassez de 

tecnologia, na segunda, os riscos são o próprio produto da modernização tecnológica. Para 

Beck, há uma ligação profunda entre os conceitos de risco e de modernização reflexiva. Para 

ele
8
, a modernização está para reflexão assim como a produção/preocupação está/estão para o 

risco, em suas próprias palavras:  

 

“Dans la modernité avancée, la production sociale de richesses est 

systématiquemente corrélée à la production sociale de risques (...) 

(...) le processus de modernisation devient <reflexif> , il est à lui-même 

objet de réflexion et problème. Les questions portant sur le développement et 

l’introduction de technologies (dans le domaine de la nature, de la société et 

de la personalité) se doublente de questions de <maniement> politique et 

scientifique –gestion, détection, intégration, (...).
9
” 

                                                           
8
 BECK, Ulrick. La societé du risque: Sur la voie d’une autre modernité. Paris: Flammarion, 2008, p.35-37. 

9
 Na sociedade moderna a produção social de riquezas está sistematicamente associada à produção social dos 

riscos (...). O processo de modernização digo <reflexiva>, é ela mesma objeto e problema de reflexão. As 
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A sociedade atual e global se manifesta em um processo paradoxal chamado por 

Giddens
10

 de “intersecção da presença e da ausência” tal processo corresponde a um 

“entrelaçamento de eventos sociais e relações sociais que estão à distância de contextos 

locais” o que reforça a ideia de que na modernidade atual a tecnologia e a difusão de 

conhecimento em massa, em especial pela mídia, ao mesmo tempo em que alavancou 

avanços; aumentou os riscos e a inseguranças à sociedade. 

Mas se os riscos sempre existiram, o que diferencia os “velhos riscos” (riscos 

anteriores à sociedade industrial e os nela gerados) dos “novos riscos” (riscos gerados no 

período subseqüente à sociedade industrial)? A resposta está na forma de percepção dos 

mesmos, em sua capacidade de destruição cada vez maior enquanto fruto das novas 

tecnologias. Se antes eram fruto de descontentamento divino, magia etc. Seu conteúdo místico 

aos poucos e conforme se notou no quadro acima passa a ser atribuído às atitudes humanas, o 

que gera responsabilidade na esfera jurídica. 

Os riscos da sociedade do risco são, ao contrário, dos pré-industriais e industriais, 

ilimitados espaço-social e temporalmente, de acordo com Goldblatt
11

. Assim em caráter de 

espacialidade os riscos têm uma abrangência ilimitada, não se restringindo a sua origem; são 

globais, passíveis de atingir todo o planeta, também de maneira ilimitada quanto ao aspecto 

temporal (gerações futuras). 

Afirmando tal ideia, Beck
12

: 

 

“Cette dynamique du danger qui abolit les frontières ne dépend pas de 

intensité de la contamination ni des divergences d’appréciation sur ses 

conséquences potencielles. C’est plutôt l’inverse qui se produit: chaque fois 

que l’on jauge l’ampleur d’un risque, on envisage qu’il soit universel.
13

” 

 

                                                                                                                                                                                     
questões, portanto sobre o desenvolvimento e a introdução de tecnologias (sob o domínio da natureza, da 

sociedade, e da personalidade) são acoplados com as questões política e científica <de manuseio>- de gestão, 

detecção e integração.   

10
 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora da Universidade Estadual 

Paulista, 1991, p. 21. 

11
 GOLDBLATT, David. Teoria social e ambiente. Lisboa: Instituto Piaget, 1996, p. 232 e ss. 

12
 BECK, Ulrick. La societé du risque: Sur la voie d’une autre modernité. Paris: Flammarion, 2008, p.14. 

13
 Esta dinâmica do perigo que abole as fronteiras não depende da intensidade da contaminação nem das 

divergências de apreciação sobre suas conseqüências potencias. É sim o contrário, o que se produz é o inverso: 

cada vez que se mede a amplitude de um risco prevê-se que ela é universal. 
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  À medida que os estados buscam diminuir as desigualdades entre si acabam também 

por engendrar uma política de ajuste dos riscos. Isso implica na construção de ideias 

tecnológicas e legislativas que retirem a responsabilidade dos riscos e de seus danos apenas 

das esferas naturais e humanas (individuais) aproximando-as também da esfera pública. Tal 

transformação cultural leva tempo e constitui a inovação do risco do objeto técnico em objeto 

político. Nas palavras de Hermitte
14

: 

 

“(...) a percepção dos riscos e do momento de seu possível controle mudou 

(I); a recusa de seu caráter inelutável renova as relações entre a ciência e a 

política (II) e se inscreve num contexto mais amplo da irrupção dos 

governados nos campos do poder, reservados, a princípio, aos governantes 

(III).”   

 

 

Essa mudança cultural acima mencionada é a responsável, juntamente com o 

crescimento da sociedade industrial, por aquilo que se denomina de passagem dos “velhos 

riscos” para os “novos riscos”, oriundos hoje na atual fase de “sociedade do risco”. Nela, 

diferente da primeira modernidade em que os comportamentos eram previsíves chegamos a 

um estágio em que o processo de inovação tecnológico é indissociável da produção de riscos e 

ironicamente, avançar significa muitas vezes se tornar mais vulnerável. Essa vulnerabilidade, 

portanto deve ser suplantada por uma sensação de confiabilidade que em certos casos pode ser 

adquirida pelas tecnologias (ainda que temporariamente) e em outras, pelo Estado. Para 

Giddens
15

, na modernidade: 

 

“a confiança existe no contexto de: a) consciência geral de que a atividade 

humana é criada socialmente e não dada pela natureza das coisas ou por 

influência divina e b) um escopo transformativo, amplamente aumentado da 

ação humana, levado a cabo pelo caráter dinâmico das instituições sociais 

modernas.” 

 

 

Assim como na teoria de Beck a tecnologia se torna refém de seus próprios erros, hoje 

se sabe que a modernidade e as novas tecnologias não podem afirmar que possuem a certeza, 

pelo contrário, são produtoras dos riscos. Para Oudot
16

: 

                                                           
14

 BECK, Ulrick. La societé du risque: Sur la voie d’une autre modernité. Paris: Flammarion, 2008, p. 9. 

15
 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora da Universidade Estadual 

Paulista, 1991, p. 42-43. 

16
 OUDOT, Pascal. Le risqué de développement: contribution au maintien du droit à reparation. Dijon: 

Éditions Universitaires de Dijon, 2005, p.13. 
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“Érigée à la fin du XIX siècle em valeur absolue avec l’idéologie du 

scientisme, la science n’exerce plus, aujourd’hui, la même fascination. Ce 

revirement s’expliquerait par le passage de l’ère des certitudes à celui des 

incertitudes entraînant um désenchantement du monde d’où seraient nés 

l’inquiétude, la méfiance et le trompeuse d’être infaillible.< C’est, dans 

l’épistémologie dominante, la certitude qui n’est pas scientifique
17

>.”  

 

Nesse mesmo racíocínio, Giddens estipula categorias analíticas em relação à 

modernidade nas quais comenta o caráter transitório e irregular das informações e do 

conhecimento; comenta ainda o efeito disso como a produção de manipulação das 

informações na sociedade moderna e a presença constanste de monitoração da própria 

sociedade sobre seu conhecimento, reconhecidamente limitado e falível. Nessa opinião 

complementam Paim e Nehmy
18

: 

 

“Na modernidade as práticas sociais são “constantemente examinadas e 

reformuladas à luz da informação renovada sobre essas próprias práticas, 

alterando assim constitutivamente seu caráter.” A reflexibilidade é, pois, 

introduzida na própria base da reprodução do sistema. Em relação ao 

conteúdo da atitude reflexiva, as reivindicações da razão substituem as da 

tradição e por isso “pareceriam oferecer uma sensação de certeza maior”. 

Entretanto, a ideia da sensação de certeza não se sustenta quando se 

considera a razão como ganho de conhecimento certo, pois o conhecimento é 

sempre provisório e passível de revisão.”  

 

Essa sociedade dos riscos e que ao mesmo tempo se presta a ser reflexiva tende a se 

colocar diante de dilemas como o valor intrínseco dos recursos naturais, sua escassez em 

nome do desenvolvimento tecnológico e a crescente necessidade de consumo e abastecimento 

dos mercados. Ainda sobre a modernidade e a sociedade atual contemplam Leite e Ayala
19

: 

 

                                                           
17

 Erigida ao fim do século XIX e em valor absoluto com a ideologia do ceticismo, a ciência não exerce mais, 

hoje em dia, a mesma fascinação. Essa mudança é explicada pela passagem da era das certezas a das incertezas 

adentrando a um desencantamento do mundo onde a preocupação nasceria, desconfiada e enganosa em ser 

falível. Assim, na epistemologia dominante, a certeza não é mais científica. 

18
 PAIM, Isis; NEHMY, Rosa Maria Quadros. Questões sobre a avaliação da informação: uma abordagem 

inspirada em Giddens. Perspectivas em ciência da informação. UFMG: Belo Horizonte, v. 3, n. 2, p. 81 - 95, 

jul./dez.1998, p. 82. Disponível em: 

<http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/viewFile/598/367>. Acesso em: 17/01/2011.  

19
 LEITE, José Rubes Morato & AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. Rio de 

Janeiro: Forense, 2004. 2ª ed, p.368. 

http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/viewFile/598/367
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“Pois este modelo de exploração dos recursos economicamente apreciáveis 

se organiza em torno das práticas e dos comportamentos potencialmente 

produtores de risco. Esta sociedade e modelo capitalista de organização 

acabam submetendo e expondo o meio ambiente e a sociedade de forma 

progressiva e constante ao risco. Sendo o conceito de risco uma expressão 

característica das sociedades que se organizam buscando a inovação, a 

mudança, e a ousadia; pretendendo tornar previsível e controlável o 

imprescindível tentando controlar o incontrolável e sujeitando-se aos efeitos 

negativos destas decisões. A proliferação das ameaças imprescindíveis, 

invisíveis, para os quais os instrumentos de controle falharam é típica do 

novo modelo de organização social caracterizada pelo encontro com a fase 

do desenvolvimento da modernização, onde as transformações produzem 

conseqüências que expõe as instituições de controle e prevenção das 

indústrias a críticas, fato que constitui para Beck a sociedade de risco.” 

 

    

Apesar de reconhecer a globalidade dos novos riscos Ulrich Beck complementa suas 

ideias com outro fato relevante; o de que a globalidade do risco não significa uma igualdade 

global do mesmo; senão o contrário. Como exemplo disso afirma que no caso dos riscos 

ambientais a tendência é de que a contaminação atinja primeiramente os países pobres. E 

mais, lembra ainda que todos poderão ser afetados. Conforme Beck
20

 a distribuição dos riscos 

apresenta um efeito “boomerang” e uma tendência globalizante. Ainda para o autor, no 

tocante aos contornos da sociedade do risco, possa se apresentar cinco teses: 

 

“(1) Les risques générés au stade le plus avancé du développemente des 

forces proctutives (...); 

(2) La répartition et l’augmentatation des risques génèrent des situations 

sociales de menace (...);  

(3) Cependant, la diffusion et la commercialisation des risques ne rompt 

aucunement avec la logique de développement capitaliste; 

(4) On peut posséder des richesses, mais on est touché par les risqué; c’est 

la civilization qui les assigne; 

(5) Dans le domaine politique, comme on a pu l ‘observer pour la première 

fois à l’occasion des débats sur la destruction de la forêt, les risqué 

socialemente reconnus recèlent une singulière charge explosive; ce qui 

jusqu’alors était considéré comme apolitique deviant politique  - 

l’élimination des < causes> au sein meme du processus 

d’industrialisation.
21

”   
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 Cf. BECK, Ulrich. La societé du risque: Sur la voie d’une autre modernité. Paris: Flammarion, 2008, p.67. 

21
 (1) os riscos, gerados no estágio mais avançado do desenvolvimento das forças produtivas (...); 

(2) A repartições e o aumento dos riscos gerados em situações sociais de (...) ;  

(3) Contudo, a difusão e a comercialização dos riscos não rompem de modo algum com a lógica de 

desenvolvimento capitalista; 

(4) Riquezas podem ser possuídas, porém somos afetados pelos riscos; que são atribuídos pela civilização; 

(5) No domínio político, como se pode observar pela primeira vez na ocasião dos debates sobre a destruição da 

floresta. Os riscos socialmente reconhecidos contém um explosivo singular; o que antes era considerado como 

apolíticotorna-se político – a eleimação das causas no próprio processo de industrialização. 
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Em sua primeira tese o autor aponta a ideia de que os riscos, na segunda modernidade, 

diferem e são mais avançados do que as chamadas forças de produção, provocam dessa forma 

um mal sistemático e freqüentemente irreversível, que é geralmente invisível. Em seu livro, 

“A Sociedade o risco”, Beck exemplifica a tese com a ideia da radiatividade e demais 

substâncias poluentes que podem ser encontradas na água, alimentos etc. Afirma ainda que o 

domínio do conhecimento sobre tais aspectos têm a mesma proporção social quanto socio 

política. 

Na segunda, Beck afirma que a repartição e aumento dos riscos atingem de maneira 

diferenciada as pessoas, sejam elas as responsáveis por sua criação ou aquelas que lucram 

com seus efeitos. O autor fala então em um chamado “efeito boomerang” que rompe os 

padrões de classe, nacionalidade e assim até de fronteiras, tornando os efeitos dos riscos; 

globais. 

Na terceira tese o autor defende que a difusão e a comercialização dos riscos, ao invés 

de romper por completo com a lógica do desenvolvimento capitalista, elevam-na a um degrau 

mais elevado, o que torna a sociedade de risco o “big business” do capitalismo. No ponto de 

vista dos investidores do sistema consumista ocidental, quanto mais riscos e novas 

tecnologias a avançar, mais lucros futuros. 

Na quarta tese, Beck defende a ideia de que o verdadeiro conhecimento sobre os riscos 

é fruto de uma aceitação político-social.  Uma vez que uma sociedade pode possuir riquezas, 

mas não conhecer de fato seus riscos. É a consciência social e cultural que produz os riscos, 

aquela que o Estado, juntamente com o avanço social produz. Dessa maneira, os riscos são 

absorvidos pela civilização, de modo que o conhecimento adquire uma nova perspectiva.    

Mesmo em obras temporalmente distantes
22

 Pontier (apud Varella) nos apresenta um 

exemplo dessa situação: 

 

“O progresso técnico é fator de risco, pois o uso de novos procedimentos, de 

novos materiais pela indústria, de novas moléculas no setor farmacêutico, 

por exemplo, pode ser fonte de danos não-detectáveis a priori. O amianto, 

num primeiro momento, apareceu como um material de isolamento 

inovador, antes que fossem descobertas as devastações que poderia causar. A 

importância de estudos e testes prévios para uma colocação no mercado é 

muito variável segundo os produtos e os materiais. A intervenção crescente 

                                                                                                                                                                                     
 
22

 PONTIER, Jean Marie. O dano e o prejuízo. Atas do colóquio dos dias 11 e 12 de maio de 2001, Os colóquios 

do Senado, 2003, p. 117. Apud VARELLA, Marcelo Dias. Responsabilidade e socialização do risco. Brasília: 

Ministério Francês das Relações Exteriores, 2006, p.31. Disponível em: 

<http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Varella2.pdf>. Acesso em 05/01/2011. 

http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Varella2.pdf
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dos poderes públicos pode ser um fator de aumento dos danos: isto pode 

produzir-se, principalmente, no setor das obras públicas ou no campo das 

experimentações biomédicas.” 

 

 Na quinta e última ponderação se verifica que o que primordialmente nas sociedades 

tradicionais era considerado como não político torna-se político, passa-se a eliminar as “as 

causas” no processo de industrialização bem como na criação da sociedade de risco. O que 

interessa à discussão pública são as suas conseqüências sociais, econômicas e políticas; 

reconhece-se que a sociedade de risco é uma sociedade de catástrofes e de nivelação. Tal 

sociedade se resumiria assim nas palavras de Lash e Wynne
23

: “Uma fase do desenvolvimento 

da sociedade moderna, onde os riscos sociais, políticos, ecológicos e individuais, criados pelo 

momento da inovação, iludem cada vez mais as instituições de controle e proteção da 

sociedade industrial”. 

 

 

1.1.1 Fundamentos jurídicos da sociedade de risco 

 

 

Se a preocupação com a economia, a produção e, por conseguinte, com seus efeitos 

está diretamente relacionada com os riscos, não é de se surpreender que o Estado tenha de 

tomar medidas preventivas-limitativas quanto aos mesmos. Isso inclusive, conforme já 

comentado é uma de suas tarefas na segunda modernidade.   

Diante disso surge a questão: a princípio não deveria o Direito encarar a tecnologia 

como uma “matéria exata”? Como fundamentar/limitar juridicamente as incertezas 

tecnológicas? No contexto em que vivemos o direito tem mais esta tarefa: a de ser regulador 

da sociedade de riscos. 

   Alguns autores começam discutindo esse tema tendo por base a evolução      

político- econômica a que a sociedade internacional se submeteu nas últimas décadas. Sem 

dúvida ficaríamos surpresos ao ver quantas expressões de previsibilidade e segurança ruíram 

durante o Séc. XX. Uma dessas “conhecidas” expressões relativa ao Império Britânico foi: “A 

crack in the cup of tea opens a lane to the land of deads”
24

(apesar de a economia não ter 

                                                           
23

 LASH, Scott; SZERSZYNSKI, Bronislaw & WYNNE, Brian (Coord.). Risk, environment & modernity: 

towards a new ecology. London: Sage Publications, 1998. p. 27) Apud LEITE, José Rubens Morato. Dano 

ambiental: do individual ao coletivo, extrapatrimonial. 2.ed. rev.e atual. e ampl. São Paulo: RT, 2003, p. 25. 

24
 “Uma rachadura na xícara de chá abre uma vereda para a terra dos mortos”. 
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sofrido abalos somente naquele local, mas por outros Estados (EUA), sem falar na 

organização política de outros estados , como a Ex-União Soviética, e na recente crise 

econômica dos países europeus). 

Com o passar dos anos e com tantos fatos antes imprevisíveis ocorrendo a olhos vistos 

o direito teve que dobrar-se aos riscos em várias de suas esferas. Na esfera trabalhista, civil ou 

penal seja para diminuir ou para impedir o dano, tanto individual como coletivamente. 

Comenta Oudot
25

: 

 

“Le droit, quant à lui, a-t-il jamais considéré la science comme une source 

de certitudes définitives? À l’heure où elle soulevait admiration et 

enthousiasme sans réserve le droit em atténuait les méfaits en permettant 

aux victims d’obtenir plus facilement la reparation de leurs préjucices tout  

d’abord en élargissant le champ de la responsabilité civile, puis em 

instituant des lois d’indemnisation spéciales dans le domaine des accidents 

du travail, du transport, du nucléaire, de la santé, ensemble d’activités 

dangereuses em raison, le plus souvente, du défaut de maîtrise des 

connaissances scientifiques et techniques utilisées.
26

” 

 

Diante disso o direito atual se adapta e cria uma moldura que incorpora os riscos e as 

novas tecnologias como parte de um processo social em que está inserido. Como se sabe, o 

direito acompanha a sociedade e por isso tem sobrevivido e se alterado às suas necessidades. 

Para Lemos
27

: 

 

“(...) pode-se, assim, cogitar de se lançar mão, simultânea e paralelamente, 

de um macrodireito (que regularia as relações de um mundo tradicional, 

empregando as bases racionais e lógicas clássicas) e de um microdireito (que 

cuidaria das relações do mundo da hipermodernidade, se necessário se 

valendo de novos paradigmas racionais). 

Ora, a estrutura clássica do direito cada vez mais se descobre – a ter que se 

valer dos métodos e recursos habituais- incapaz de fornecer respostas a 

desafios políticos, econômicos, sociais e jurídicos modernos e que estão fora 
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 OUDOT, Pascal. Le risqué de développement: contribution au maintien du droit à reparation. Dijon: 

Éditions Universitaires de Dijon, 2005, p.13. 

26 O direito, no entanto, nunca considerará a ciência como uma fonte de certezas definitivas? Num momento em 

que se levanta a admiração e o entusiasmo sem reservas o direito atenua os prejuízos em permitir às vítimas que 

obtenham mais facilmente a reparação de seus prejuízos alargando o âmbito da responsabilidade civil, ao 

instituir leis de indenização especiais em matéria de acidentes de trabalho, de transporte, de energia nuclear,  de 

saúde, juntamente com as atividades de perigo, na maioria das vezes, à falta de compreensão da ciência científica 

e técnicas utilizadas. 

 
27

 LEMOS, Marco Antônio da Silva. O direito como regulador da sociedade de riscos. In: VARELLA, Marcelo 

Dias. Direito, sociedade e riscos. Brasília: Rede Latino-Americana e Européia sobre Governo dos Riscos, 2006, 

p. 329. 
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da questão dos riscos. Eemplos suficientes disto são; o colapso do Estado-

nação e da noção de clássica de soberania, a globalização da cultura e da 

economia, a transnacionalidade crescente e a irrelevância cada vez maior do 

espaço físico, por força da explosão tecnológica dos meios de comunicação. 

Quando a isto se junta então à realidade dos riscos, sem maiores 

dificuldades, se concluirá quanto à total obsolência dom Direito tradicional 

para cuidar da vida social moderna e seus desdobramentos.”               

 

Outra questão relevante e que alterou o ponto de vista do direito clássico diz respeito 

ao ponto de origem do dano que pode hoje; estar distante do lugar de sua realização, o que 

aumenta o sentimento de vulnerabilidade e de falta de soberania, tanto dos indivíduos quanto 

dos Estados.  

   Isso nos leva a encontrar na sociedade em que vivemos pelo menos três espécies de 

riscos, a saber
28

: 

 

“a) Riscos com dimensões planetárias, como o uso irracional da 

madeira, recursos minerais e outros; 

b) Riscos que não revelam situações de excepcional gravidade, como a 

erosão; 

c) Riscos invisíveis e anônimos, aqui cita-se o hiper-aquecimento da 

camada de ozônio que causa o efeito estufa, que apesar de invisível, 

constitui grande risco para a humanidade.” 

 

Diante da exposição que já iniciamos sobre os riscos e em se tratando de sua relação 

com o Direito temos que, em primeiro lugar, aplicar ou justificar sua existência em 

consonância com o sistema legal existente. Isso se faz necessário vez que, conforme discutido 

até agora, parece inviável o crescimento e evolução da sociedade humana, em especial no que 

tange a tecnologia, sem análise e gestão de riscos. Assim, sendo o Direito uma constante 

ferramenta de evolução social, não há que se falar em sociedade de risco/reflexiva sem análise 

e prevenção legal do tema. 

É com essa percepção da dificuldade frente à sociedade contemporânea, considerada, 

entre outros termos como: sociedade de risco, e marcada pela “cultura da incerteza”, que se 

colocam os desafios à exigência de prestação de tutela jurisdicional adequada e efetiva aos 

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. 

   Tomando por base a evolução da humanidade e das gerações dos direitos 

fundamentais veremos que ao longo de décadas podemos observar um alargamento da análise 

e da prevenção dos riscos no sistema legal. Iniciando tais observações pela Constituição 
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ampl. São Paulo: RT, 2003. p. 28. 
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Federal é possível vislumbrar que a mesma garante o desenvolvimento econômico em seu 

artigo 170, caput, inciso VI.  

Se levado em conta, tal artigo indica uma tolerância do legislador em relação ao fato 

de que não é possível aceitar o crescimento da produção em massa dissociada do 

desenvolvimento econômico. Isso em certa escala abre precedentes para análise de riscos por 

parte do Estado em especial, a fim de verificar medidas que possam permitir o crescimento da 

economia, a livre concorrência e a proteção do consumidor igualmente protegida na 

Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXII, no capítulo relativo aos "direitos e 

deveres individuais e coletivos", onde preceitua que dentre os deveres impostos ao Estado 

Brasileiro, está o de promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Vale mencionar 

ainda que no capítulo da Ordem Econômica, a defesa do consumidor é apresentada como um 

dos motivos justificadores da intervenção do Estado na economia (art. 170, V). 

 

1.2 Risco no direito e o chamado “direito ao desenvolvimento” 

 

Os direitos fundamentais dizem respeito diretamente à dignidade da pessoa humana. 

Ao longo de décadas vários movimentos marcaram a luta por reconhecimento e tutela dos 

direitos humanos, bem como pela sua definição como direitos fundamentais. Tais ideias 

foram a tradução de um processo de racionalização moral, social e jurídica iniciado no século 

XVIII; e que constitui a premissa maior da organização jurídico-política do Poder do Estado e 

que marcaria o movimento constitucionalista que estava por vir. 

Em 1770, a expressão "direitos fundamentais" aparece pela primeira vez na França, no 

movimento político e cultural que culminou na “Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão”, de 1789. 

Com a evolução do estudo e da sistemática dos direitos humanos, esses foram 

agrupados em categorias ou grupos distintos que dispõem sobre os direitos que marcaram 

diferentes fases da história dos povos e das gerações de direitos que, com o passar dos 

tempos, interagiram entre si, sem se substituir.  

Assim, para a maioria da doutrina temos os direitos de primeira geração, que definem 

valores ligados à esfera íntima da vida humana, tais como, o direito à vida, à liberdade e à 

propriedade. Os de segunda geração, compostos pelas conquistas econômicas e sociais do 

homem como a promoção social da coletividade a ser implementada pelo Estado, como 

exemplos temos as Constituições mexicana, em 1917 e alemã, em 1919 que trazem em seus 

textos o direito ao trabalho, à saúde, à moradia e à educação, dentre outros. 
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Mais a frente seriam definidos como de terceira geração os direitos de solidariedade. 

Esses são representados pelo direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, o 

direito do consumidor, o direito à paz e o direito ao desenvolvimento. 

O direito ao desenvolvimento, segundo Varella
29

, nasceu a partir de 1950, no âmbito 

da Organização das Nações Unidas
30

 e das organizações internacionais, mediante resoluções 

sobre o abandono do princípio da reciprocidade comercial, no âmbito do Acordo Geral de 

Tarifas e Comércio GATT
31

. 

Na Constituição de 1988, art. 3°, inciso II, o desenvolvimento nacional é alçado à 

categoria de princípio fundamental do Estado Democrático de Direito que é, ao mesmo 

tempo, condição de existência da República
32

.  Para Silva, o art. 174 da Constituição Federal 

pode ser visualizado como um direito fundamental, direito ao desenvolvimento nacional 

planejado, que é dever do Estado e que deve, portanto, promover o desenvolvimento 

econômico nacional, com qualidade de vida de cada cidadão. Continua o autor
33

: 

 

“O direito ao desenvolvimento nacional impõe-se como norma jurídica 

constitucional, de caráter fundamental, provida de eficácia compatível 

imediata e impositiva sobre todos os poderes da União que, nesta direção, 

não podem se furtar a agirem, dentro de suas respectivas esferas de 

competência, na direção da implementação de ações e medidas, de ordem 

política, jurídica ou irradiadora que almejem a consecução daquele objetivo 

fundamental.”
34
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 VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional econômico ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p.8. 

30
 Tendo em vista que o foco do trabalho não é puramente a legislação estrangeira o documento internacional 

que primeiro trouxe o termo (para alguns autores) “direito do desenvolvimento” não foi abordado no corpo do 

texto, no entanto, para registro vale mencionar que teria sido a Carta da ONU de 1945, que expressa em seu 

preâmbulo a disposição de seus membros em promover o progresso social e melhores condições de vida dentro 

de uma liberdade ampla”. Preconiza ainda seu artigo 1.3 que um dos propósitos da Organização é “conseguir 

uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou 

humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para 

todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião”. Em harmonia com tal pensamento, tem-se pelo art. 56 da 

Carta da ONU que todos os membros da Organização se comprometem a agir em cooperação com a Carta, em 

conjunto ou  separadamente, para a realização dos propósitos enumerados no art. 55, que são, entre outros: níveis 

mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social e a solução 

dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos. Isso faz gerar o que se denomina de 

“dever de cooperação internacional para o desenvolvimento”. (grifo nosso). 
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 VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional econômico ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p.6. 
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Hoje nos encontramos em uma fase ainda mais avançada; na quarta geração dos 

direitos humanos, caracterizada pelas conquistas científicas nos campos da biotecnologia e da 

genética, como também em função do fenômeno da globalização. 

O direito atual abarca uma série de valores dentre os quais a proteção global de 

direitos, dentre eles as formas difusas e coletivas que em muitas das vezes estão relacionadas 

com as questões das previsões dos riscos e incertezas científicas. Isso se deve ao fato de que 

na sociedade de risco/ reflexiva, várias decisões ou descobertas tecnológicas atingem um sem 

número de pessoas efetiva ou potencialmente consumidoras de produtos e serviços, o que 

obriga o Estado a legislar sobre tais relações jurídicas. Para Hermitte
35

: 

 

“Hoje, a forma do Estado de direito é condição de legitimidade política; e se 

a relação entre o público e a ciência encontra-se abalada, isto não se deve a 

um sentimento anticiência, mas, ao contrário, ao fato de o público considerar 

as ciências como elemento importante da vida política; então, não se admite 

mais que elas possam desenvolver-se seguindo a livre inspiração dos 

cientistas e ou de acordo com iniciativas estatais que o público não 

autorizou. Para terem legitimidade, as escolhas científicas devem atender, 

como todas as outras escolhas coletivas, as regras do Estado de direito, – não 

pertencem a uma esfera metajurídica ou metapolítica.” 

 

 

Em busca de um novo modelo de juridicidade assistimos a um paradigma social que 

aos poucos fez com que o Estado, antes suprido pelo clássico modelo do pacta sunt servanda, 

iniciasse uma reforma jurídica em busca da satisfação de uma sociedade moderna de produção 

e consumo de massa.  

  A então burguesia dominante do período clássico teve de abrir espaço nessa 

sociedade moderna a uma grande massa de trabalhadores e consumidores que assim como na 

sociedade, também no direito reclamavam por sua condição de vulnerabilidade e 

hipossuficiência. O mesmo se deu em relação aos riscos; diante deles, nessa sociedade 

moderna somos cada vez mais hipossuficientes. Para Lemos
36

:    
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“Paralelamente a isto, é empiricamente constatável a capacidade cada vez 

mais efetiva de organizações privadas atingirem, com impositividade igual 

ou superior à que é específica dos organismos estatais, um universo 

ponderável de sujeitos individuais ou coletivos absolutamente impotentes 

para lhes oferecer resistência eficaz. Para além de qualquer dúvida, não se 

trata, mera e simploriamente, de procurar favorecer trabalhadores e 

consumidores como supostos “desfavorecidos” e tratá-los com um viés 

privilegiado. O risco torna todos os envolvidos hipossuficientes e 

desfavorecidos, uma vez que toda a comunidade, qualquer que seja o lado 

que ocupe na equação, sujeita-se a danos provocados pelo sistema.” 

 

   Quaisquer que sejam as precauções há um momento em que é preciso decidir correr 

o risco ou não. Diante dessa questão o Estado teve que se posicionar e garantir ao mesmo 

tempo o direito ao desenvolvimento, mas com certa segurança e de forma a não violar outros 

direitos outrora assegurados.  

Nesse contexto, direitos tidos como "de solidariedade", pertencentes à terceira geração 

dos direitos humanos, parecem satisfazer as necessidades de todos ao mesmo tempo em que 

solicitam proteção do Estado. O direito ao desenvolvimento foi um dos direitos a ser 

reconhecido como integrante desta categoria. 

Conclamado mundialmente desde 1972, no âmbito da Organização das Nações 

Unidas, e mencionado em 1977, pela Comissão dos Direitos do Homem, tal direito foi 

relacionado com a necessidade de cooperação internacional e estabelecido como inalienável. 

O direito ao desenvolvimento foi consagrado pela ONU, por Declaração em 1986, e 

trouxe em seu artigo 1º: "O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em 

virtude do qual toda pessoa humana e todos os povos estão habilitados a participar do 

desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no 

qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados". 

Para Silva, política econômica, bem como o direito econômico estão sujeitos aos 

ditames da justiça social para assegurar a todos existência digna [...] o que dá à justiça social 

um conteúdo precioso e possibilita a compreensão de que o capitalismo concebido há de 

humanizar-se [...] 
37

.  

Tendo em vista que com o passar dos anos o Estado assumiu um número maior de 

compromissos com o bem estar do cidadão, o conceito de “Desenvolvimento” se tornou maior 

do que o de o conceito de “riqueza”, aliou-se assim aos de “segurança”, “dignidade” e demais 

princípios e conceitos constantes dos direitos de segunda e terceira geração o que faz do risco 

um problema a ser enfrentado e minimizado pelo Estado. 
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1.2.1 Desdobramentos do risco no direito civil e no direito do consumidor 

 

 

A sociedade vislumbrada por Ulrich Beck sem dúvida provocou a necessidade da 

proteção de valores supraindividuais o que fez com que o Estado se preocupasse com a 

legislação da neutralização/eliminação dos riscos. Para Leite
38

: 

 

“Há que se considerar que os avanços científicos, o progresso da tecnologia 

e o crescimento industrial desencadeiam uma imprevisibilidade das 

conseqüências destas atividades sobre o meio ambiente. Assim, os riscos 

concretos (previsíveis) da Sociedade Industrial são incorporados e acrescidos 

os riscos invisíveis (imprevisíveis) característicos da Sociedade hodierna, 

exigindo a resignificação da Teoria do Risco para fins de responsabilidade 

civil.” 

 

Dessa forma, não há como não vislumbrar o interesse do Direito pelos riscos, visto que 

aquele objetiva regular as relações humanas e porque a sociedade moderna reclama a 

segurança jurídica. No entanto, o surgimento excessivo dos riscos colocou em xeque a 

segurança jurídica que até então repousava no pacta sunt servanda e obrigou o Estado a tomar 

providências que acatassem tais novidades.   

A sociedade moderna
39

 passou a entender os riscos como parte de seus 

desdobramentos e enfrentamentos políticos. Dessa forma não haveria como tais elementos 

não atingirem também o direito. Há inclusive autores (Habermas)
40

 que chegam a firmar que 
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o Estado assumiria uma nova dimensão estatal, a do Estado de Segurança (Sicherheitsstaat), 

baseado no princípio da solidariedade. Para Hermitte
41

: 

 

“Os “riscos”, cuja separação entre riscos naturais, tecnológicos e sociais 

tornou-se permeável, são, de agora em diante, desafios políticos no sentido 

aristotélico do termo, no sentido do suum cuique tribuere. Não se trata mais 

de preveni-los tecnicamente e de indenizá-los; ainda é preciso decidir de 

forma democrática e assegurar uma distribuição justa, o que foi demonstrado 

em 1986 por U. Beck, como o mostra o prefácio de Bruno Latour na 

tradução de forma clara: estamos trocando bens, mas também mazelas.” 

 

 

Na sociedade em que vivemos possuímos um ordenamento cuja regra geral, o da 

responsabilidade subjetiva sobreviveu apesar das mais variadas críticas. Dentre elas, 

encontramos a possibilidade de falta de prova da culpa do agente e a crescente presença de 

inúmeros danos causados sem atuação culposa. 

Tais questionamentos passaram a procurar um privilégio da reparação de danos sobre 

as dúvidas que pairavam em torno da comprovação da culpa em suas diferentes esferas, o que 

acabou por ser relegado a um segundo plano em vários casos. As demandas sociais deixaram 

de ser eminentemente reparatórias e passaram a ser também inibitórias, exigindo do Estado a 

apresentação de medidas alternativas de precaução e prevenção de danos, já que, se 

efetivados, não haverá nada que se possa fazer. Pensando assim, o legislador pátrio 

estabeleceu no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil que: “haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem". 

E mais, na segunda parte do parágrafo único desse mesmo artigo restou configurada a 

responsabilidade fundada no risco da atividade “que se configura quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar a pessoa determinada um ônus maior do 

que aos demais membros da coletividade”
42

.  

É possível vislumbrar-se no Código Civil de 2002 duas finalidades: a econômica e a 

social. Fazer com que duas funções tão aparentemente diversas possam ser atribuídas em um 

mesmo ordenamento é tarefa difícil para ser desenvolvida pelo operador do direito.      
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 Na sociedade moderna, de rápida produção e consumo, há um mercado exigente de 

indivíduos que espera que, caso sofra um prejuízo por uma ação de outro indivíduo, seja 

ressarcido de seus danos. Configurou-se então na doutrina da responsabilidade objetiva, a 

desnecessidade do ato ilícito para a configuração do dever de indenizar. Nesses casos, a prova 

do dano e o nexo de causalidade são suficientes para que surja, para o agente, o dever de 

indenizar. 

Todos os dias, as atividades econômicas, que impõem riscos à sociedade como um 

todo, são exercidas por pessoas jurídicas, operadas por uma multiplicidade de indivíduos, que 

atuam em parte operação produtiva ou distributiva. Não se pode, em várias dessas situações 

aplicar a responsabilidade subjetiva pelos danos a um ou um grupo de indivíduos claramente 

definidos, uma vez que impor a parte lesada, a prova da culpa do causador do dano geraria, na 

prática, a impossibilidade de aplicação desse instituto jurídico acirrando assim o conflito já 

existente afastando de vez a função social para qual o mesmo foi criado e interferindo na 

noção de cidadania.  

Em consonância com tais ideias Varella
43

 afirma: 

 

“Os riscos são, sensivelmente, mais difusos em suas causas como em seus 

efeitos. O responsável pelo dano é, por sua vez, mais difícil de 

individualizar, em razão da multiplicidade das cadeias de produção tanto 

quanto de decisão. Somos confrontados com riscos que resultam em 

seqüências complexas de fatores cujas causas são dificilmente identificadas.”  

 

 

Para Cavalieri Filho a essência do Código Civil de 2002 foi reforçada pela presença e 

aumento das atividades de consumo colocadas no mercado com o passar dos anos e que 

apesar das tecnologias apresentavam um número cada vez maior de riscos para a sociedade. 

Assim diz o autor
44

: 

 

“O elemento histórico reforça essa exegese. Na década de 70 do século 

passado, quando foi elaborado o Projeto do novo Código Civil, o legislador 

tinha os olhos voltados para inúmeras atividades em que, embora exploradas 

empresarialmente, com grandes riscos para a sociedade, a responsabilidade 

dos exploradores era subjetiva. Os serviços já ocupavam àquele tempo 

vastíssimo campo de atuação na sociedade (transportes, luz, gás, telefonia, 
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seguros, bancos, financeiras, cartões de crédito, saúde etc.), desempenhavam  

importantíssima função econômica e jurídica, afetando a vida de mais de 

uma centena de milhões de pessoas, mas os riscos dessa exploração corriam 

por conta dos usuários.” 

  

Percebe-se assim uma evolução que resultou na passagem da responsabilidade 

subjetiva para objetiva. Primeiramente com uma facilitação das provas de culpa nos tribunais 

até sua não observância ou para o uso de novas modalidades de averiguação da culpa como no 

caso da inversão do ônus da prova quando chegamos então a chamada Teoria do Risco. 

Na busca pela fundamentação da teoria objetiva, a teoria do risco, criada 

principalmente no fim do séc XIX por autores franceses pode ser assim resumida: para todo 

dano haverá reparação independentemente de ter seu autor agido ou não com culpa. Para 

Cretella Júnior
45

:  

 

“A culpa é vinculada ao homem, o risco é ligado ao serviço, à empresa, à 

coisa, ao aparelhamento. A culpa é pessoal, subjetiva; pressupõe o complexo 

de operações do espírito humano, de ações e reações, de iniciativas e 

inibições, de providências e inércias. O risco ultrapassa o círculo das 

possibilidades humanas para filiar-se ao engenho, à máquina, à coisa, pelo 

caráter impessoal e o objetivo que o caracteriza.” 

 

Dessa forma o melhor instituto jurídico a ser aplicado na sociedade atual, de risco, no 

tocante à responsabilização civil pareceu ser ao legislador, o da responsabilidade objetiva. O 

intuito desse instituto é assim explicado por Maria Helena Diniz
46

: 

 

“A responsabilidade objetiva funda-se num princípio de equidade, existente 

desde o direito romano: aquele que lucra com a situação deve responder pelo 

risco ou pelas desvantagens dela resultantes (ubi emolumentum, ibi onus; ubi 

commoda, ibi incommoda). Essa responsabilidade tem como fundamento a 

atividade exercida pelo agente, pelo perigo que pode causar dano à vida, à 

saúde ou a outros bens, criando riscos de danos para terceiros.” 

 

Se a teoria da responsabilização subjetiva fosse mantida em todas as situações, com 

certeza veríamos um sem número de injustiças nas situações negociais da sociedade moderna 

de consumo. Isso se deveria principalmente ao fato de que diante de um contexto de intensa 
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movimentação econômica movido por grandes grupos empresariais, por exemplo, a aplicação 

da concepção subjetiva clássica se imporia apenas aos mais vulneráveis, os quais teriam o 

ônus de comprovação dos danos causados e de seus agentes.  

 

“[...] a teoria objetiva é uma teoria social que considera o homem como 

fazendo parte de uma coletividade e que o trata como uma atividade em 

confronto com as individualidades que o cercam” (tradução do autor). 

Independentemente do sistema legislativo abordado, encontramos autores 

que vislumbram, portanto, que o afastamento dos elementos iniciais da 

responsabilização civil fizeram com que se passasse de “uma gestão 

individual da culpa a uma gestão socializada do risco” 
47

.   

 

 

Para Lochak
48

: 

 

“(...) concrétisé par l'apparition de la théorie du risque et de la 

responsabilité sans faute, responsabilité objective, indépendante de toute 

considération psychologique et morale, reposant sur un rapport de causalité 

purement matériel entre le dommage et son auteur(...). 

(...)la question n'est plus d'infliger une sanction mais de savoir qui doit 

suppporter le dommage. On prend conscience que les dommages sont 

"normaux", que la vie sociale n'est pas naturellement harmonieuse mais 

conflictuelle, génératrice de préjudices; les dommages doivent donc être 

objectivés comme accidents et appréhendés en tant que risques, tandis que 

la question de la répartition de la charge pécuniaire entre celui qui a causé 

le dommage et celui qui l'a subi devient un problem d'équité qui doit être 

formulé en termes économiques plus que moraux.
49

” 
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Diante de tais observações vê-se que com a implantação da responsabilidade objetiva 

houve uma melhor harmonização entre os fatores de produção e de e risco, uma vez que tal 

teoria impõe aos agentes que se beneficiam da atividade causadora de risco o ônus decorrente. 

Lochak
50

 aponta ao menos três explicações para a “objetivação do direito de 

responsabilidade”, vejamos:   

 

- “une explication psychologique, qui recouvre une modification des 

mentalités. Dans une société technologique comme la nôtre, tout 

accident, tout dommage est toujours causé par quelque artifice 

humain, de sorte que disparaît la notion même de mauvais sort, de 

destin, de hasard. L'homme moderne en tire le sentiment qu'il a droit 

à la sécurité physique et, à tout le moins, qu'il a droit à la 

réparation de tout dommage accidentel qui lui est infligé de 

l'extérieur; 

 

- une explication économique. Elle justifie la réparation de plus en 

plus systématique des dommages accidentels, par le biais d'une 

responsabilité de plein droit, comme une nécessité imposée par 

l'impératif de l'''internalisation'' des coûts sociaux. Les pertes et 

dommages accidentels doivent être considérés comme des coûts 

imposés à la société, des coûts sociaux qui, tout comme les coûts de 

production, doivent être imputés à l'activité qui a engendré le 

risque; 

 

- une explication plus circonstancielle, découlant notamment de 

l'abaissement du seuil d'accès à la justice et de la 

dépersonnalisation de la procédure qui souvent se déroule entre 

deux entités collectives anonymes : un assureur de dommages et un 

assureur de responsabilité.
51

” 
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No cenário atual de livre concorrência de mercados, também apregoado em nossa 

Constituição Federal, as atividades produtivas acabam por também distribuir tais ônus, por 

meio de sua inclusão no custo ou preço dos serviços que prestam, mas tal distribuição 

encontra limites nos preços admitidos pelo mercado, em um cenário de concorrência. A 

sociedade de risco moderna, portanto, termina por socializar, ainda que de forma gradual, o 

ônus dos inúmeros danos causados nas transações jurídicas cotidianas. Para Lemos
52

: 

 

“Aquilo de que se deve cuidar, por ser o que interessa aos indivíduos e à 

própria sociedade, é a reparação do dano, independentemente da 

investigação de quem tenha sido seu causador e de sua eventual 

culpabilidade, dado que é a própria atividade produtiva do capitalismo 

avançado, necessária, lícita e irrecusável, utilizando a tecnologia disponível, 

que força decisões que, inelutavelmente, produzem danos. Esta reparação 

desaparta-se da noção de culpa e passa a estar vinculada tão-somente ao 

mero nexo causal entre o evento e o resultado danoso. Deve ser imputada ao 

beneficiário da atividade que produziu o dano, que deve suportar a perda 

patrimonial correspondente, ainda quando seja nenhum ou quase nenhum 

seu poder de influir sobre os acontecimentos. Ironicamente, este beneficiário 

da atividade que gerou o dano é, tanto quanto a pr’pria vítima, peça de uma 

mesma engrenagem, num novo contexto da realidade moderna que opera 

segundo uma lógica impiedosa (grifos do autor).” 

 

   Por bem, a legislação brasileira adotou a teoria da responsabilidade objetiva no que 

tange o direito do consumidor, vejamos: 

 

“Afastando-se, por conseguinte, do direito tradicional, o Código dá um 

fundamento objetivo ao dever de indenizar. Não mais importa se o 

responsável legal agiu com culpa (imprudência, negligência ou imperícia) ao 

colocar no mercado produto ou serviço defeituoso. É que a responsabilidade 

civil sem culpa, conquanto de natureza excepcional, se impõe no campo das 

relações de consumo como único meio efetivo de se viabilizar na prática o 

direito do consumidor (aquele que não tem como repassar seus prejuízos) ser 

indenizado quando lesado pela persuasão oculta ou pelos sutis 

comportamentos de mercado lesivo ao interesse geral.”
53

 

 

 

Ao propor na Lei 8.078/90 que, na cadeia de fornecimento todos os agentes são 

igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, independentemente da 
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existência de culpa, está o legislador, com os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, tornando a responsabilidade objetiva sua regra e não exceção, tal qual ocorre no 

Código Civil de 2002. Ressalta Nery Júnior 
54

: “A norma estabelece a responsabilidade 

objetiva como sendo o sistema geral da responsabilidade do CDC. Assim, toda indenização 

derivada de relação de consumo, se sujeita ao regime da responsabilidade objetiva, salvo 

quando o Código expressamente disponha em contrário.” 

Este entendimento consagra a ideia de que a culpa não é fato gerador de 

responsabilidade civil, pelo menos no Código de Defesa do Consumidor. Basta apenas que o 

fabricante, fornecedor, vendedor coloque um produto ou serviço a disposição do consumidor 

para que ele esteja assumindo o risco em razão da sua atividade comercial. 

O que sem dúvida não pode deixar de ser notado é que a produção em massa gerou um 

processo de “desfuncionalização do comércio” o que em muitos casos produz uma cisão na 

cadeia distributiva dos produtos e um afastamento entre produtor e distribuidor ou 

comerciante. Tal fato aponta para um processo de “fracionamento dos riscos” na sociedade 

moderna de consumo. 

No entanto, há que se ressaltar que a legislação tratou de salvaguardar à 

responsabilidade objetiva algumas excludentes, que permite ao fornecedor a alegação das 

mesmas com o intuito de eximir-se da indenização postulada o que merecerão nesse trabalho 

cuidado especial. 

 

 

1.2.2 Percepção dos riscos e a responsabilização civil 

 

 

Conforme visto até agora, a sociedade cobra cada vez mais das autoridades públicas, 

leia-se Estado, uma percepção prévia dos riscos de forma a evitar os danos ou na maioria dos 

casos, uma legislação capaz de suportá-los indenizando àqueles que se sintam lesados. 

Outro fator já verificado até aqui é que embora detenha cada vez mais avanços 

tecnológicos, a atual sociedade se vê refém dos diferentes e variávies níveis de riscos acerca 

dos produtos e serviços colocados no mercado. Data venia, fica clara a preocupação do 

Estado em aumentar suas políticas de percepção de riscos de forma a vislumbrar os danos 

                                                           
54

 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Novo Código Civil e legislação extravagante 

anotados. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 725. 



45 

 

futuros com os quais deverá arcar, em especial, na esfera dos direitos de terceira e quarta 

geração.      

 Diante desse quadro: 

 

“O temor diante dos riscos se manifesta igualmente nas numerosas 

observações que figuram nos registros dos inquéritos públicos de toda 

natureza. As oportunidades nas quais os riscos são evocados, examinados e 

denunciados, se multiplicaram com os textos, criando instâncias de perícia 

ou prescrevendo consultações ou concertações. O desenvolvimento dos 

procedimentos de informação e de coleta das opiniões e as conseqüências de 

seu não-respeito ou de sua irregularidade contribuem para caracterizar 

riscos, definir tetos, até mesmo deslocar as fronteiras da responsabilidade”
55

. 

 

Casos que antes ficavam a cargo da antiga ideia de solidariedade, depois seguida pela 

prestação de socorro/serviços passam em muitos casos a serem reduzidas para situações de 

indenizações e reparação. Daí o aparecimento do chamado “movimento de vitimização” 
56

, 

termo suscitado no Relatório do Conselho de Estado de 1998 (na França) e que se referia a      

“sociedade de reparação generalizada”, na qual os imprevistos vão se tornando intoleráveis, 

os danos percebidos inaceitáveis e sua reparação; uma consequência inevitável. 

Daí a forma de percepção dos riscos passa a ser considerado um elemento importante 

tanto na questão da responsabilidade civil quanto inevitavelmente na seara do Direito do 

Consumidor. Vejamos o exemplo exposto por Varella
57

: 

 

“Mesmo que se trate de um mesmo conjunto social, na mesma época,    

pode-se obter percepções de risco diferentes para dois produtos, 

independente do risco concreto provocado por eles. Vamos fazer um 

exercício de comparação entre os defensivos agrícolas e os organismos 

geneticamente modificados. Nem o primeiro, nem o segundo podem ser 

analisados de forma genérica, porque existem defensivos agrícolas que não 

causam grandes males a saúde, como existem outros altamente nocivos ao 

homem e ao meio ambiente. Da mesma forma, a tecnologia da engenharia 

genética permite uma série de produtos diferentes, que podem ou não 

provocar danos”.   
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Tal comentário se baseia em dados e tecnologias que inevitávelmente tiveram que ser 

absorvidos pelo Estado e automaticamente pelo direito do consumidor. Em sua legitimidade 

de eleitos da Nação ou da coletividade, os governantes e a administração pública, 

principalmente com o progresso das comunicações e da midiatização, devem uma resposta 

direta diante dos riscos e da potencialidade dos danos, o que sem dúvida implicaria no uso da 

informação. 

O autor português, Calvão da Silva, salienta: 

 

“O consumidor, a “vítima”, torna-se mais exigente à medida que ganha 

consciência dos seus direitos e da possibilidade de ser indemnizado pelo 

próprio produtor. Para este novo estado de espírito, que além de individual é 

social, muito têm contribuído o mass media que, ao possibilitarem um maior 

conhecimento público dos acontecimentos (...) despertam na opinião pública 

um sentimento generalizado de solidariedade para com as vítimas, a 

reclamar a intervenção do Direito.”
58

 

 

 

 Essa evolução não pode deixar de influenciar a administração dos riscos. A obrigação 

de informar sobre os riscos sucede a séculos de segredo mantidos pelo Estado e por 

fornecedores principalmente no que tange a saúde e segurança dos consumidores e muda 

radicalmente a forma do Estado gerir as situações de risco. 

Para o Estado e seus representantes, ou mesmo para os fornecedores, ainda que aos 

poucos, passa a haver uma conscientização de seu dever de informar e de que tal fato possa 

ser suscetível de limitar ou suprimir sua própria responsabilidade. Por outro lado, para a 

vítima de um prejuízo, quando sincera e claramente advertida dos possíveis riscos e da 

incerteza na abordagem desse risco fornecedor, poderá, em alguns casos, buscar reparação 

civil, porém já mitigada.  

Daí afirmarmos que a sociedade tem diferentes percepções de riscos, que independem 

do risco concreto do objeto do que se teme. Os diferentes ordenamentos absorvem tais 

percepções de acordo com sua cultura e seus avanços legislativos ainda que sobre os mesmos 

sobre os mesmos riscos e possibilita, com ressalvas, o estabelecimento de diversos níveis de 

aceitação dos mesmos. Um exemplo dessa percepção dos riscos é a criação de normas de 

responsabilização civil nos ordenamentos jurídicos internos como forma de instrumentalizar, 

absorver e legitimar as preocupações com a geração de novos riscos. 
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1.2.3 Gestão de risco na sociedade moderna  

 

 

Diante do exposto há que se estabelecer uma análise comparativa sobre a mudança da 

percepção e avaliação da ideia de risco na sociedade contemporânea em relação à concepção 

que marcou as diferentes conjunturas históricas. Tal análise pode demonstrar que o avanço 

tecnológico acabou por conceber um sem número de facilidades técnicas e de avanços, 

principalmente em algumas áreas como a da indústria, da informação e da medicina, mas que 

colocou a sociedade a mercê de riscos provenientes também dessas novas tecnologias. 

Ao contrário do que se poderia imaginar inicialmente o processo de industrialização 

não exauriu os riscos de produção e muito menos os extirpou.  Diante disso não apenas a 

sociedade consumidora, mas o Estado, enquanto ente protetor de direitos coletivos precisou 

regulamentar e administrar a produção e controle dos riscos presentes na sociedade. 

Inicialmente o Estado tratou de regulamentar os riscos inerentes ao trabalho e seus 

efeitos. Daí surgiu normas de responsabilização civil para empregadores que mais tarde 

manteriam o ideal do Código Civil de 1916 que instituiria o seguro social como a relação 

entre duas partes, o empregado sujeito a risco e a instituição que o evita, paga e indeniza ou 

repara. Dessa forma, a noção de “segurança social” afeita ao risco (im)previsível antecipava a 

de “seguridade social”. 

Com o passar dos anos a ótica capitalista acelerou ainda mais essa concepção social e 

a elevou para o nível coletivo. O risco hoje pode recair sobre um número incerto de pessoas e 

atingir locais que transpassam as fronteiras territoriais de cada Estado. 

Para autores como Giddens e Beck, apesar das diferenças de abordagens, a sociedade 

global trouxe à vida societária uma multiplicação de informações, conhecimentos e 

sentimentos, incidindo no desenlace ou “desencaixe” das relações sociais tradicionais cujas 

referências estão marcadas pela sociabilidade e garantia dos indivíduos pela família, pela 

escola, pelo emprego; dos direitos sociais etc. A ligação entre as práticas locais e as relações 

globalizadas alterou o controle, por meio do descompasso entre o tempo e o lugar, na forma 

de “utilização de conhecimento, habilidades e tecnologia na constituição das instituições e da 

identidade”.
59
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Podemos afirmas assim que hoje há grande relevância em reordenar os conceitos de 

responsabilidade juntamente com a ideia de “segurança”, pois a responsabilidade pelos riscos 

iminentes “perigos” vai de encontro à imprevisibilidade espacial, temporal e social da 

sociedade contemporânea. 

Esse quadro de imprevisibilidade também permite que cada Estado possua uma 

diferente percepção dos riscos que podem variar de acordo com seu avanço tecnológico, 

econômico e social. Por isso, um mesmo risco assim como seus possíveis danos pode ser 

potencializado por diferentes elementos externos. Daí a necessidade de uma política de 

prevenção e de gestão de riscos. Diante dessa problemática a discussão passa do campo 

tecnológico e alcança as searas política e jurídica.
60

     

As diferentes correntes doutrinárias acerca do tema divergem basicamente sobre a 

posição do estado diante da gestão dos riscos. Enquanto alguns defendem a sua atuação 

ferrenha e árdua para diminuição dos riscos, atitudes de prevenção e legislação severa de 

responsabilização pelos danos causados à sociedade, outros autores entendem ser o estado um 

ator neutro e espectador da sociedade de risco que apenas pode tentar minimizar os efeitos 

danosos dos imprevisíveis riscos da sociedade moderna e industrializada. Defendemos aqui a 

ideia de que se tais riscos são inerentes a sociedade atual eles podem ao menos ser 

minimizados e até administrados de maneira reflexiva e consciente; com uma atuação forte 

por parte do Estado além de membros da sociedade. Tal tendência é a mais aceita atualmente 

e se reflete principalmente na legislação internacional de blocos econômicos e organizações e 

na legislação interna de muitos Estados.   

Por regulação do risco entendemos a intervenção dos poderes públicos no mercado ou 

nos processos econômicos e sociais visando controlar as consequências potencialmente 

adversas que deles possam resultar para a saúde pública, o ambiente ou, de uma maneira 

geral, a segurança de pessoas e bens. 
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Diante da percepção de risco diferenciada apresentada pela sociedade é que o Estado 

deve atuar como gestor. Nessa posição deve ele trabalhar com o levantamento dos riscos 

inerentes aos produtos e serviços para então quantificá-los. Dessa forma seria possível evitar 

em muitos casos uma precaução exarcebada com relação a novas tecnologias bem como a 

ausência de vigilância em áreas de extrema importância como a saúde e segurança do 

consumidor. 

Para a análise e quantificação dos riscos chegaram a ser criadas teorias como as de 

Hood, Rothstein e Baldwin
61

, que trabalham basicamente com três conjuntos de fatores. O 

primeiro se refere ao conteúdo e ao contexto do risco. O segundo, aos interesses relacionados 

com o produto ou tecnologia que gera o risco. E o terceiro, à dinâmica de gestão destes riscos 

pelos atores sociais. Dessa análise é possível se chegar a possibilidades e razões para a mais 

ou menos atenta percepção social de riscos. Cria-se assim um regime regulatório de controle 

dos riscos, processo também conhecido como a “regularização do risco”. 

Percebe-se assim que é possível que cada Estado de acordo com fatores políticos, 

econômicos e sociais possam adotar diferentes níveis aceitáveis de risco. E mais, 

regulamentos internacionais como da OMC e da União Européia podem também permitir 

certa variação na escolha do padrão de aceitabilidade de risco por parte dos Estados ao mesmo 

tempo em que impõem um padrão mínimo de segurança para determinados produtos e 

serviços criando uma equalização dos riscos, nesses casos, para os Estados membros de um 

bloco.    

Como exemplo, o movimento favorável à regulação dos riscos tem recebido um 

significativo incremento por parte da União Européia (UE). Guiada originariamente pelo 

objetivo da construção de um mercado comum assente na liberalização dos fatores de 

produção (“integração negativa”), a UE estendeu progressivamente a sua competência à 

definição e aplicação de políticas próprias quer na esfera econômica e monetária, quer em 

esferas onde é guiada também por valores extra-econômicos como a proteção do ambiente, a 

segurança alimentar e de um modo mais geral, a defesa do consumidor (“integração 

positiva”). 

Diante desse quadro resta incontestável a as conseqüências da incerteza, da 

controvérsia e da diluição das fronteiras nacionais no repensar das regras e dos procedimentos 

de regulação dos riscos na sociedade contemporânea. 
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2 RISCO DE DESENVOLVIMENTO 

 

Após a conceituação da chamada “sociedade de risco” e da percepção de sua 

importância para a fixação de alguns conceitos tais como “segurança”, “níveis técnicos” e 

“responsabilidade” restou clara a necessidade da fixação bem como da aceitação da noção de 

risco na sociedade moderna na qual estamos inseridos. 

Tendo tal situação em vista começamos a trabalhar o conceito de risco aplicado a 

situaçãoes varíaveis e que, por conseguinte carregam consigo discrepâncias quanto à análise 

de sua extensão e consequente avaliação dos seus danos. Nesse contexto de incertezas 

apresentado pela sociedade moderna em que muitas das novas tecnologias não podem 

pressupor com exatidão o risco a que ficam sujeitos seus destinários é que surge o conceito de 

“risco de desenvolvimento”, ou “risco do desenvolvimento”, termo que não encontra 

unanimidade por parte da doutrina. 

Mesmo sendo utilizado desde a Revolução Industrial do século XIX tal conceito altera 

ainda, para alguns ordenamentos, conforme veremos ao logo do nosso estudo, elementos 

basilares do direito como; a concepção da teoria do risco, pertencente ao direito civil e a sua 

ideia nuclear de que o causador dos danos deve, via de regra, arcar com os prejuízos.   

A própria expressão utilizada; “risco de desenvolvimento”, encontra críticos
62

 que 

abordam seu tom pejorativo e sua falta de similitude entre os diferentes ordenamentos o que 

implica em uma abordagem conceitual do tema.   

 

 

2.1 Conceituação de risco de desenvolvimento no direito brasileiro e no direito 

comparado 

 

Antes de adentrarmos aos efeitos da teoria do desenvolvimento no âmbito da 

responsabilidade civil é imprescindível que se façam algumas anotações quanto a sua 

conceituação nos diferentes ordenamentos a fim de vislumbrar se há diferentes interpretações 

quanto aos seus elementos de constituição.  
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No entanto, antes de discutir o aspecto da responsabilidade civil que envolve o tema 

faremos breves apontamentos sobre fatos históricos que marcaram o surgimento do conceito 

de risco de desenvolvimento e que despertou em diferentes ordenamentos o interesse pela 

conceituação e tratamento jurídico do tema.  

O tema esteve freqüentemente associado a erros e catástrofes da indústria, 

principalmente de medicamentos, embora possa ser encontrado em outras áreas de produção.  

O caso mais emblemático e amplamente divulgado foi o do medicamento Contergan-

Thalidomida, espécie de calmante ministrado principalmente para gestantes para enjôos e 

outros sintomas da gravidez. Comercializado em toda Europa e também no Brasil, o 

medicamento foi responsável por um número imenso de vítimas. Apesar das pesquisas 

realizadas foi comprado que o uso de apenas um comprimido do tranqüilizante já era 

responsável pela má formação fetal. Milhares de crianças nasceram com ausência de 

membros, dentre outros problemas associados a audição, fala e formação do tubo digestivo.  

Hoje existem associações de vítimas da Thalidomida em todo mundo (inclusive 

aqui
63

) e uma série televisiva inclusive foi exibida na Alemanha pela TV WDR com 

autorização da justiça. Além desse podem ser ainda citados outros tantos medicamentos como 

o Lipobay
64

, o Propulsid, o MER-29
65

, do talco Morhange
66

 que causou a morte de crianças 

na França dentre outros.   

Na esfera dos OGM’s muitos produtos já apresentaram efeitos colaterais variados, 

conforme se verá no capítulo quatro deste estudo. 
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Também na esfera dos produtos automobilísticos o risco de desenvolvimento fez 

história desde os anos setenta como no caso “Covair” que originou várias ações contra a 

General Motors.  

Há também casos célebres envolvendo o Amianto, produto usado na indústria de 

telhas, na Europa e aqui no Brasil
67

 e responsável por um tipo de câncer; o mesotelioma. Em 

recente decisão, na Itália, o Tribunal de Turim condenou em 13/02/2012 a 16 anos de prisão os 

dois acusados no julgamento do amianto na Itália, o ex-proprietário do grupo suíço Eternit, 

Stephan Schmidheiny, e um administrador da filial italiana, o barão belga Jean-Louis Marie 

Ghislain de Cartier de Marchienne pela morte de cerca de 3 mil pessoas contaminadas pelo 

produto
68

. 

A preocupação com seu estudo é encontrada na doutrina nacional e estrangeira, 

conforme se vê em trecho de obra argentina: 

 

“Afirmamos, como en tantos otros temas que hay que aproximarse a la 

cuestión del “riesgo de desarrollo” con una visón integradora y sistémica, 

pues tal vez ello nos ayude para orientarnos y no quedar atrapados solo por 

las estructuras normativas clásicas, y atender así a lo que suele sostenerse 

que es una de las exigencias éticas o deberes primordiales del cuerpo social 

que es el de garantizar la salud de sus miembros y dentro de ello garantizar 

la inocuidad de los productos destinados al consumo”
69

.  

 

 

No sitema argentino o tema foi incluído na esfera cível, mais precisamente no 

chamado direito de danos. 
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2.1.2 Legislação brasileira 

 

Entende a doutrina pátria que o risco do desenvolvimento é aquele que não pode ser 

cientificamente conhecido no momento do lançamento do produto no mercado, sendo 

somente descoberto após um determinado período de uso do produto ou serviço. Dessa forma, 

tal defeito em razão do estado da ciência e tecnologia da época de seu lançamento não 

somente era desconhecido como imprevisível de ser averiguado. 

Nas palavras de Marins 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”
70

. 

 

Percebe-se aí que a preocupação da doutrina está em fixar como elementos essenciais 

de tal teoria o desconhecimento dos possíveis males a serem causados pelo produto ou serviço 

no momento de sua inserção no mercado e mais, a impossibilidade de tal conhecimento por 

parte do fornecedor que só passa a tê-la após um período de inserção do produto do mercado 

de consumo. Seguem essa definição autores como Siminovich:  

 

“Quando um produto é inserido no mercado de consumo e os riscos dele 

advindos não podem ser conhecidos ou identificados prontamente, só vindo 

a sê-los após, face ao desenvolvimento tecnológico, podemos afirmar que 

estamos diante do denominado “risco de desenvolvimento”
71

. 

 

Para Cavalieri Filho:  

 

“Entende-se por risco do desenvolvimento o defeito impossível de ser 

conhecido e evitado no momento em que o produto foi colocado em 

circulação, em razão do estágio da ciência e da tecnologia. É aquele defeito 

que não pode ser cientificamente conhecido no momento do lançamento do 

produto no mercado, vindo a ser descoberto somente após um período de uso 

do produto, como ocorre com certos medicamentos novos – vacinas contra o 
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 SOUZA, James J. Marins de. Risco de desenvolvimento e tipologia das imperfeições dos produtos. Revista de 
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câncer, drogas contra AIDS, pílulas para melhorar o desempenho sexual, 

etc.” 
72

. 

 

 

Também na doutrina consumeirista é possível encontrar definições para o tema como a 

de Antônio Herman Vasconcellos e Benjamin: “aquele risco que não puder ser 

cientificamente conhecido ao momento do lançamento do produto no mercado, vindo a ser 

descoberto somente após um certo período de uso do produto”.
73

 Nesta seara das relações de 

consumo é comumente abordado em temas novos como a segurança da internet, e da incerteza 

de alguns medicamentos colocados em uso no mercado, por exemplo. Aborda Cavalieri Filho 

quanto a questão da responsabilidade civil dos bancos frente aos danos cibernéticos e a 

definição de risco de desenvolvimento:  

 

 

“(...) é aquele defeito que não pode ser cientificamente conhecido no 

momento da prestação do serviço, vindo a ser descoberto somente após um 

período de uso, como vem ocorrendo, por exemplo, na internet e em outras 

àreas do mundo cibernético. São frequentes os chamados vírus eletrônicos 

apagando arquivos valiosos e cusando danos incalculáveis (...).” 
74

     

 

 

 O conceito de risco de desenvolvimento no Brasil é extraído da doutrina como se vê, 

uma vez que a legislação pátria não define expressamente o tema. Apenas o Código de Defesa 

do Consumidor trata de maneira implícita do tema, mais precisamente em artigos tais como o 

art. 10; art. 12, § 1º, inciso III e o art. 14, § 1º, inciso III, combinados respectivamente com 

art. 12, § 3º, inciso II e art. 14, § 3º, inciso I, do CDC, que dão margem a aplicação do risco de 

desenvolvimento como causa excludente da responsabilidade civil para parte da doutrina 

conforme estudaremos mais adiante.  Diante disso vejamos algumas posições doutrinárias 

sobre o tema nos países europeus. 
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 CAVALIERI FILHO, Sergio. Responsabilidade civil por danos causados por remédios. Revista de Direito do 

Consumidor. São Paulo: RT, vol. 29, 1999, p.61. 
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 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Comentário ao Código de Proteção ao Consumidor. São 

Paulo: Saraiva, 1991, p. 67. 
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2.1.3 Direito espanhol 

 

No direito espanhol encontramos a expressão “riesgos de desarrollo” que: “Se hace 

referencia al riesgo de dãnos como consecuencia del insuficiente desarollo de la ciencia o de 

la técnica em el momento em que el producto há sido puesto em circulación”
75

.  

A mesma autora salienta ainda que a expressão “risco do desenvolvimento” equivale 

ao uso avreviado de “riscos que o desenvolvimento técnico e científico permite descobrir” e 

que encontrou em outras línguas as seguintes formas: “development risk”, em inglês, “risques 

du développement”, em francês e  “entwickungsgefahren” em alemão.
76

 

Ainda para a doutrina espanhola temos que os: “riesgos que el estado de la ciencia y 

la técnica no permitían prever en el momento de llevarse a cabo la actividad causante del 

daño”
77

. 

Assim também reitera Garau: 

 

“Los riesgos de dessarrollo (‘development risks’) son aquellos defectos de 

los productos que son conocidos como consecuencia de los avances 

científicos y técnicos posteriores a su puesta en circulación, por lo que en el 

momento de ésta el fabricante no podía de ninguna forma detectarlos.
78

”  

 

Para Rubio: 

 

“Conforme al cual la nócion de riesgo de desarollo caracteriza el 

defecto de um producto que el productor, o bien quien está a éste 

asimilado, no há podido descubrir, ni evitar, porque el estado de los 

conocimientos científicos y técnicos, objetivamente accesibles a su 
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 LUCÁN, Ma.Angeles. Parra. Dãnos por productos y proteccíon  del consumidor. Barcelona: Bosch, 1990, 
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conocimiento em el momento de la puesta em circulación del producto 

no se lo permitía”
79

.   

 

Se analisarmos a opinião da doutrina espanhola poderemos extrair à primeira mão a 

ideia de que no risco de desenvolvimento o defeito estaria aliado ao próprio produto, em sua 

essência ou constituição. Isso porque nas definições apresentadas encontramos a ideia de um 

produto “pronto” e que era supostamente conhecido por seu fornecedor, futuramente por sua 

composição veio a apresentar defeito. Em nenhuma das definições acima se destaca a 

possibilidade de haver risco de desenvolvimento envolvendo a prestação de serviços. No 

entanto, tal vertente é aceita também nessa teoria.  

Outra observação que pode ser extraída da conceituação feita até aqui repousa na 

diferença entre os conceitos eleboradospelos diferentes ordenamentos. A doutrina espanhola 

preocupou-se em salientar que: 

 

“(...) a expressão “risco do desenvolvimento” (Entwicklungrisiken, em 

alemão) guarda certa similitude, mas não identidade, com a de state of art de 

origem norte-americana. Esta última expressão, em sentido estrito, se 

aplicaria àqueles produtos cujas consequencias adversas já são conhecidas 

mas que não podem ser eliminadas por impossibilidade tecnológica 

(Entwicklüngslucken, em alemão). Tanto é assim que, na versão inglesa da 

Diretiva 85/374/CEE, adotou-se a expressão state of scientific and techinical 

knoweledge e não a expressão state of art, também conhecida na 

Ingaterra.”
80

 

      

Diverge dessa opinião João Calvão da Silva para quem o termo “risco do 

desenvolvimento” pode ser entendido como “estado da ciência e da técnica” e “estado da 

arte”.
81

  

A fim de introduzir o teor da Diretiva Européia em seu direito interno a Espanha 

introduziu o conteúdo da teoria do risco do desenvolvimento no Projeto de Lei de 
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Responsabilidade Civil Pelos Danos Causados Pelos Produtos Defeituosos, apresentado pelo 

Governo ao Congresso dos Deputados em 1993, depois foi aprovada como Lei 22/1994, de 6 

de julho, e que em seu art. 6.1, letra “e”, assim dispõe: 

 

El fabricante o el importador no serán responsables si prueban: 

 

(...) 

 

e) Que el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el 

momento de la puesta en circulación no permitía apreciar la existencia del 

defecto Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños 

causados por productos defectuosos. (Vigente hasta el 1 de diciembre de 

2007)
82

.  

 

Diante disso nota-se a adoção do risco de desenvolvimento pela Espanha como 

excludente de responsabilidade civil, mas manteve exceções quanto a remédios, drogas, 

gêneros alimentícios e produtos alimentícios destinados ao consumo humano. 

 

 2.1.4 Norma francesa 

 

De decisões que envolveram a responsabilidade civil é possível se vislumbrar ainda 

em períodos mais remotos casos da jurisprudência que englobam fatos com produtos 

defeituosos e que geraram, por exemplo, a responsabilização de um proprietário de uma 

máquina à vapor cujo cano que explodiu em virtude de um vício oculto de sua soldagem 

matando um empregado, conhecido como Teffaine. No primeiro momento a decisão se 

fundou no artigo 1384, do Code Civil. Mais adiante, a Corte de Cassação validou a solução da 

Corte de Apelação de Paris, de um lado, no que ela reconhecia como caso de responsabilidade 

civil objetiva e não lhes permitia exonerar-se comprovando a ausência de erro, afirmando 

haver vício de construção e não erro por parte da vítima cuja família devia ser ressarcida. 

Tal jurisprudência civil orientava-se, nitidamente, para uma responsabilidade sem 

culpa e interpretava audaciosamente a noção de guarda constante no artigo 1384, visto que o 

simples fato de ser proprietário era o suficiente para estabelecê-la. Isso ainda em 1897. 
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Mais de um século mais tarde, por proposição de um legislador alemão a questão seria 

novamente revista a fim de criar o texto da Diretiva Européia e passaria a receber na França a 

denominação de “risque de développement”.      

O risco de desenvolvimento introduzido pela Diretiva da Comunidade Européia de 25 

de julho de 1985 foi então transposto ao Código Civil francês em seus artigos 1386-1 (e em 

especial o artigo 1386-4)
83

 e seguintes, como uma forma de responsabilidade civil aplicável 

aos casos de produtos defeituosos.  

 

Titre IV bis: De la responsabilité du fait des produits défectueux 

 

Article 1386-1. 

Créé par Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 JORF 21 mai 1998 

Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son 

produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. 

 

Article 1386-4 En savoir plus sur cet article... 

Créé par Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 JORF 21 mai 1998 

 

Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la 

sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. 

 

Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, 

il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la 

présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu 

et du moment de sa mise en circulation. 

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un 

autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation
84

. 
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FRANCE. Code civil. Version consolidée au 2 juin 2012. Disponível em:< 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721>. Acesso em: 20/11/2012. 

84 Título IV: Da responsabilidade pelo fato de produtos defeituoso  

 

Artigo 1386-1  

Criado pela Lei n. 98-389 de 19 maio de 1998 - art. 1 JORF (Diário Oficial Francês) 21 maio de  1998. 

 

O produtor é responsável pelo dano causado por um defeito de seu produto, que seja ou não vinculado por um 

contrato com a vítima. 

 

Article 1386-4°  

Criado pela Lei n°98-389 de 19 maio de 1998 - art. 1 JORF (Diario Oficial Francês) 21 maio de 1998. 

 

Um produto é defeituoso, na acepção do presente título, quando não fornece a segurança que se pode dele 

legitimamente esperar. 

Na apreciação da segurança que pode ser razoavelmente esperada, se deve levar em conta todas as 

circunstâncias, incluindo a apresentação do produto, deve-se levar em conta todas as circunstâncias, incluindo a 

apresentação do produto, o uso que se pode razoavelmente dele esperar e o momento de seu lançamento. 

Um produto não pode ser considerado defeituoso pelo fato de outro, mais aperfeiçoado, ser posteriormente 

colocado em circulação. 
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A definição de risco de desenvolvimento aparece mais adiante no Code Civil em seu 

artigo 1386, 11. 4°
85: 

“Article 1386-11: 

(Créé par Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 JORF 21 mai 1998) 

Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve: 

 

1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ; 

2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut 

ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en 

circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement; 

3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de 

distribution ; 

4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où 

il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du 

défaut; 

5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles 

impératives d'ordre législatif ou réglementaire. 

Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il 

établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel 

cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur 

de ce produit.”
86

(grifos nossos). 

 

No entanto tal definição é amplamente discutida também pela doutrina e está inserido 

no capítulo destinado à responsabilidade civil pelos produtos defeitosos comportando exceção 

de responsabilidade inerente aos produtos que se demonstram defeituosos após sua 

distribuição no mercado de consumo sem possibilidade de tal averiguação no ato de sua 

inserção no mercado. 
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FRANCE. Code civil. Version consolidée au 2 juin 2012. Disponível em:< 
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86 Article 1386-11: 

(criado pela Lei n° 98-389 de 19 de maio de 1998. - art. 1 JORF (Diario Oficial da União em 21de maio de 

1998). 

O produtor é responsável de pleno direito a menos que comprove: 

 

1° Que não colocou o produto em circulação; 

2° Que, dadas as circunstâncias, é provável que o defeito que causou o dano não existisse no momento em que o 

produto foi colocado em circulação ou que este defeito surgiu posteriormente; 

3° Que o produto não estava destinado à venda ou a todas as outras formas de distribuição; 

4° Que o estado dos conhecimentos científicos e técnicos, no momento em que o produto foi colocado em 

circulação, não permitia detectar a existência do defeito.    

5° Ou que o defeito é devido à conformidade do produto com normas imperativas de lei ou regulamentares. 

O produtor de parte componente não é responsável se o defeito é imputável à concepção do produto no qual a 

parte foi incorporada ou à instruções dadas pelo fabricante do produto. 
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Também na esfera do direito do consumidor, por meio do Code de la 

Consommation
87

,  em seu artigo 3, a França demonstrou a preocupação de incluir como 

responsáveis os distribuidores dos produtos. De acordo com tal artigo: 

 

“Lorsqu’um producteur ou um distributeur sait que des produits destinés 

aux consommateurs qu’il a mis sur le marché ne répondent pas aux 

exigences de l’article L. 221-1, il em informe immédiatement les autorités 

administratives compétentes, em indiquant les actions qu’il engage afin de 

prévenir les risques pour les consommateurs. 

Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre 

chargé de la consummation et des minsistres intéressés. Le producteur e le 

distribuiteur ne peuvent s’exonérer de son obligation em soutenant n’avoir 

pas em connaissance des risques qu’il ne pouvait raisonnablemente 

ignorer”
88

. 

 

A transposição do contéudo do “risco de desenvolvimento” para os ordenamentos de 

cada Estado-Membro gera, na maioria das vezes, uma legislação menos favorável ao 

consumidor; ocorrendo a chamada “deperdition d’actif” 
89

.           

A França ficou historicamente marcada por casos que justificam a preocupação de 

seus legisladores com a regulação jurídica do “risco de desenvolvimento”, como exemplo 

temos o caso da contaminação de sangue humano que acarretou o contágio de HIV e Hepatite 

C de muitas pessoas no país e ainda o da transmissão da Encefalopatia Espongiforme Bovina 

(BSE) ou “doença da vaca louca” por meio da carne bovina lá comercializada.  

A primeira exceção prevista na lei francesa deve-se certamente ao fato de ter ocorrido 

na França uma contaminação maciça em decorrência da utilização de sangue humano o que 

provocou a criação de um fundo de indenização em benefício das vítimas. Para obter esta 

indenização bastava que a vítima provasse ter sofrido uma transfusão de sangue durante o 
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período precedente à decisão que impôs o aquecimento (“chauffage”) dos produtos 

sanguíneos.
90

 

Tendo sido o último país a transpor a Diretiva 85/374/CEE para seu direito nacional, a 

França prevê como regra, a defesa fundada nos riscos do desenvolvimento, mas ressalva a 

responsabilidade pelos danos causados por um elemento do corpo humano ou por produtos 

dele saídos ou ainda quando o defeito tenha sido revelado no prazo de dez anos contados da 

entrada em circulação do produto e o fornecedor não tenha tomado qualquer medida para 

prevenir suas conseqüências danosas. Assim afirma o artigo 1386-12 do Code Civil
91

: 

 

“Article 1386-12:  

Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 29 JORF 10 

décembre 2004 

Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de 

l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps 

humain ou par les produits issus de celui-ci”.
92

 

 

Na visão da doutrina francesa o “risco de desenvolvimento” possui elementos 

constitutivos a serem analisados, quais sejam
93

: 

a) Um elemento negativo indetectável, que depende de outros quesitos como o 

critério temporal e o critério circunstancial. 

b)  Um critério evolutivo que fixa o “estado do conhecimento”, que varia de acordo 

com uma evolução quantitativa e deve constituir um “conhecimento acessível” e; 

c) A inevitabilidade do risco indetectável. 
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2.1.4.1 Elemento negativo indetectável 

 

Para a doutrina francesa o “risco de desenvolvimento” encerra um elemento de 

“sentido” ou “caráter” negativo por ser portador de características causadoras de danos aos 

usuários de um produto de se demonstra defeituoso.  

O que, no entanto, difere tal risco de outros elementos presentes na responsabilidade 

civil é o fato de que tais características negativas passíveis de causar os danos aos 

consumidores são indetectáveis pelos fornecedores no momento em que inserem os produtos 

no mercado. Daí a definição de que os “riscos de desenvolvimento” carregam em si 

características negativas (quanto aos danos) e ao mesmo tempo indetectáveis (imperceptíveis) 

para os fornecedores ou produtores.  

Daí a preocupação francesa em sua legislação em definir tais termos ao longo dos anos 

e na fixação do conceito de “risco de desenvolvimento”. A Convenção de Lugano, de 21 de 

junho de 1993, intitulada Convenção sobre a Responsabilidade Civil pelos Danos Resultantes 

de Actividades Perigosas para o Ambiente traz em seu bojo os seguintes termos para definir a 

ideia de risco indetectável: “impossible à connaître”, “L’indécelable”, “comme ce qui ne 

peut être connu”, enquanto a Diretiva Européia o define como “impossible à déceler”
94

.         

Tal elemento de indetectabilidade depende crucialmente de outra característica: a 

temporal. Os textos legislativos e a doutrina francesa não cansam de salientar que o “risco de 

desenvolvimento” deve ser definido como aquele que “não podia ser conhecido” 

(incognoscível), porém se contradizem quanto ao momento exato em que a responsabilidade 

será averiguada (ou não). Enquanto o texto do Code Civil define como critério temporal o 

momento em que o produto foi colocado no mercado de consumo, a Convenção de Lugano 

define como critério o momento do envenenamento, ou seja, da causação do dano. Vejamos: 

 

“Article 1386-11, 4°, Code Civil: 

(Créé par Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 JORF 21 mai 1998) 

Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve: 

4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où 

il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du 

défaut;
95
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 Na ordem em que foram citados: “impossível de conhecer”, “O indectável”, “como o que não pode ser 

conhecido” e “impossível de detectar”.  

95
FRANCE. Code Civil. Disponível em: 

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110721>. 

Acesso em: 31/07/2011. 
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Article 35,1, b de la Convention de Lugano du 21 de juin 1993- Rèserves:  

 

1.Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt 

de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer 

qu'il se réserve le droit:  

b) de prévoir dans son droit interne, sans préjudice de l'article 8, que 

l'exploitant n'est pas responsable s'il prouve que, dans le cas d'un dommage 

causé par une activité dangereuse visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a 

et b, l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de 

l'événement ne permettait pas de connaître l'existence des propriétés 

dangereuses de la substance ou le risque significatif que présentait 

l'opération concernant l'organisme;”
96

 (grifos nossos)
97

. 

   

As decisões da Corte de Justiça da Comunidade Européia têm realizado uma 

interpretação que opta pela responsabilização extendida do produtor ou fornecedor na qual ele 

tem a obrigação de “seguir” o produto (obligation de suivi) e que entra em choque com a ideia 

de exoneração de responsabilidade do artigo 1386-12, alínea 2 do Code Civil. A Diretiva 

defende assim uma obrigação de vigilância que vai além do momento de inserção do produto 

no mercado. Como exemplo, temos as decisões (Affirmation) C-154/00 de 25 de abril de 2002 

e C-52/00; em suas conclusões, a Corte condena a Grécia e a França pela transposição errônea 

do texto da Diretiva Eropéia e seus conceitos em sua legislação.
98

  

   

 

2.1.4.2 O “Estado do conhecimento” 
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CEE. Convention de Lugano. Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités 

dangereuses pour l'environnement. Lugano, 21/06/1993. Disponível em: 

<http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/150.htm>.  Acesso em: 30/07/2011.  

97
 "Artigo 1386-11, 4, do Código Civil: 

 (Criado pela Lei n º 98-389, de 19 de Maio de 1998 -. Art 1 Jornal Oficial de 21 de Maio de 1998) 

 O produtor é estritamente responsável, a menos que prove: 

 4 ° que o estado de conhecimentos científicos e técnicos, quando ele colocou o produto em circulação, não 

revelou a existência do defeito; 

 

Artigo 35,1,b da Convenção de Lugano, de 21 de Junho de 1993 - Reservas: 

 

 1.Todos signatário pode, no momento da assinatura ou do depósito do seu instrumento de ratificação, aceitação 

ou aprovação, declarar que se reserva o direito de: 

 b) prever no seu direito interno, sem prejuízo do disposto no artigo 8 º, que o operador não é responsável se 

provar que, no caso de danos causados por uma atividade perigosa referida no artigo 2 º, parágrafo 1, alíneas a e 

b, o estado dos conhecimentos científicos e técnicos no momento do evento não permitiam conhecer a existência 

das propriedades perigosas da substância ou do risco significativo envolvido na operação sobre o organismo; " 

 
98

 CJCE. 25 avril 2002, Aff.C-154/00, Comission des Communautés Européennes contre République Hellénique. 

Aff C-52/00 Comission des Communautés Européennes contre France. Disponível em:  

<http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/>.  Acesso em: 31/07/2011. 

http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/150.htm
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
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  O segundo elemento fundamental a compor o “risco do desenvolvimento” compõe o 

conhecimento que necessariamente deve ser atribuído a figura do produtor ou fornecedor dos 

produtos que se manifestam defeituosos. Tal conhecimento, na teoria do risco do 

desenvolvimento constitui um critério evolutivo. Isso se deve ao fato de que o conhecimento 

sobre as características sobre o produto pode evoluir com o passar dos anos e com a evolução 

tecnológica. No entanto um critério é claro; no momento em que colocar o produto em 

circulação o fornecedor deve possuir todas as informações cientificamente possíveis sobre ele.  

A Convencão de Lugano, de 1993, prevê “o estado de conhecimento técnico e 

científico” (“l’état des connaissances scientifiques et techniques”), mas o que se pode 

entender com essa expressão?.  

A expressão adotada pela Convenção de Lugano aponta para a ideia de que é 

impossível adotar um nível de prevenção total e de conhecimento com risco zero de danos. 

Dessa forma há que se considerar o “estado”, o “o momento evolutivo” em que os danos se 

manifestaram e a possibilidade técnólogica ou não de serem evitados. Tais ideias se 

coadunam com as da “sociedade de risco” explicitadas no capítulo anterior. 

Dessa forma o produtor ou fornecedor não poderia jamais tomar uma atitude de 

expectador diante das modificaçãoes técnológicas, mas sim de a de ator ativo em uma 

sociedade competitiva e moderna. Por isso, a teoria vista por esse ângulo não teria o intuito de 

criar brechas para a exoneração da responsabilidade civil simplesmente, mas teria o intuito de 

garanti-la a menos que se tratasse de temas indetectáveis que ficassem à sombra da ideia de 

precaução, por exemplo. 

Sobre tal aspecto Rivasi salienta em seu relatória enviado à Assembléia Nacional.99: 

 

“que le bénéfice de l’exonération pour risque de développement soit limité 

au producteur ayant rapporté la preuve que, malgré les recherches qu’il a 

effectuées sur la sécurité de son produit préalablement à sa mise en 

circulation, l’existence du défaut n’a pu être décelée;”
100

 

        

A doutrina francesa salienta ainda que além do aspecto evolutivo, o conhecimento 

possui aspecto qualitativo que estaria associado a diferentes escalas mundiais. Haveria dessa 
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 RIVASI, Michéle. “La protection des consommateurs européens contre la frature techonologique: une urgence 

politique à satisfaire”. In: Les documents d’information de l’Assemblée Nationale, 2000, n. 2669, p.123. 

Disponível em:< http://www.assemblee-nationale.fr/europe/rap-info/i2669.pdf>. Acesso em: 01/07/2011.    

100
 "O benefício de exclusão por risco de desenvolvimento deve ser limitado aos produtores que tenham 

produzido evidências de que, apesar de sua pesquisa sobre a segurança de seu produto antes de seu lançamento, a 

falha não poderia ser encontrada”. 

http://www.assemblee-nationale.fr/europe/rap-info/i2669.pdf
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forma um conhecimento que poderia ser imputado globalmente ou apenas a determinados 

Estados. Nesse diapasão países como o Reino Unido realizou uma interpretação extensiva do 

conceito de “estado de conhecimento” no momento da transposição do texto da Diretiva 

Européia para seu ordenamento interno. Tal interpretação foi tolerada, mas com reservas. A 

Corte Européia deixou bem claro em sua decisão que o intuito de sua Diretiva deve ser 

respeitado de forma que não se crie regras específicas de conhecimento para um ou outro 

setor e sim que se respeite a ideia geral de “conhecimentos científicos e técnicos existentes no 

momento em que o produto foi colocado em circulação”.
101

      

         

 

2.1.4.3 A inevitabilidade do risco  

 

O risco de desenvolvimento se assenta em uma circunstância de erro relevante e que 

pode ser traduzida como uma falha, ocorida apesar de meios empregados a fim de evitá-los.  

Sua ocorrência danosa decorre assim de sua inevitabilidade e de sua indectabilidade, 

características que fazem dele (para alguns ordenamentos) um erro pertencente à categoria 

dos “riscos sem culpa” (“risque non fautif”) originários de fatos aos quais não se pode 

imputá-lo. 

Nesse sentido têm se atribuído o princípio da precaução como um dos meios mais 

adequados para antever ou ao menos amenizar os danos causados por tais riscos incertos ou 

potenciais. Tal ideia corresponde a um verdadeiro clamor filosófico e social que envolve a 

insegurança da sociedade atual e faz com que sociedade e juristas busquem no direito uma 

saída preventiva para aquilo que é incontestável. Por isso hoje a teoria de precaução passsou a 

assumir uma prposta de “superprevenção”.  

Importante ressaltar que lembrar que o intuito de tal princípio está em criar uma 

barreira de proteção aos consumidores em relação a danos potencialmente esperados. Em 

virtude dessa interpretação há quem defenda inclusive a criação de uma obigação de 
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 Cf. CJCE. 29 mai 1997, aff. C-300-95. Comm. C.E. c/ Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande. “ne 

vise pas spécifiquement pratique et les normes de sécurité em usage dans le secteur industriel dans lequel opére 

le producteur, mais sans aucune restriction, l’etat des connaissances scientifiques et techiniques [...] tel quíl 

existait au moment de la mise em circulation”. OUDOT, Pascal. Le risque de développement: Contribution au 

maintien du droit à reparation.Dijon: Éditions Universitaires de Dijon. 2005, p.38. 
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precaução ou “Faute de précaution” que recairia sobre os produtores e fabricantes de produtos 

e serviços. 

  No caso dos “riscos de desenvolvimento”, porém estaríamos diante de riscos até 

então indetectáveis. Diante deles não se aplicaria simplesmente o princípio da precaução 

porque isso não os evitaria’. Tal princípio serve como norteador das ações realizadas no 

mercado de consumo a fim de evitar erros de forma repetida observando a conduta culposa ou 

dolosa de seus agentes o que sem, dúvida em longo prazo, causa uma melhora na qualidade e 

segurança dos produtos e pode diminuir o índice de riscos de desenvolvimento, mas não os 

elimina. 

Para a doutrina francesa sua inevitabilidade estaria associada a outro elemento a: 

inerência dos (nos) riscos; apesar de tal característica não constituir-se elemento intrínseco 

pela Lei de 19 de maio de 1998. Assim nas palavras de Huet que define o risco de 

desenvolvimento como: “le vice de la chose ou le danger inhérent à as nature qui ne pouvait 

être décelé au moment où elle a été fabriquée ou vendue (...)”; 
102

 é possível vislumbrar tal 

posição. 

A inerência dos riscos em relação aos produtos é característica que se extrai da 

definição e classificação dos tipos de risco. Tal conceituação será novamente abordada mais 

adiante.  

 

2.1.5 Direito português 

 

Também o direito português transpôs a Diretiva 85/374/CEE para seu sistema jurídico 

interno e o fez por meio do Decreto Lei n. 383/89 (de 6 de novembro de 1989) com o intuito 

de consagrar um regime especial de responsabilidade civil do produtor pelos danos causados 

por defeitos de seus produtos. 

Interessante salientar que conforme tal documento, assim como os demais usados em 

cada Estado-membro, é prevista a possibilidade dos tribunais nacionais recorrerem ao 

Tribunal das Comunidades (por aplicação do artigo 177 do tratado de Roma) a fim de obter 

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação da Diretiva, ou seja, em casos sempre 

que a apreciação da questão, relevante e em processo ainda pendente, seja necessária. Como 
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 “Vício da coisa ou o perigo inerente à sua natureza, que só poderia ser detectado quando fabricado ou 

vendido“. HUET, Jérôme. Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, LGDJ,1996, n. 11385. Apud 

OUDOT, Pascal. Le risque de développement: Contribution au maintien du droit à reparation. Dijon: Éditions 

Universitaires de Dijon. 2005, p.76. 
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uma forma de reenvio prejudicial garantidor da interpretação e aplicação uniforme do direito 

comunitário nos Estados-membros.         

A interpretação usada no texto português faz com que o texto do Decreto Lei trate do 

tema “risco do desenvolvimento” como se esse fosse um sinônimo de “estado do 

conhecimento científico e técnico”, vejamos o artigo 5º de tal instituto:    

 

“Artigo 5º - Exclusão de responsabilidade 

 

O produtor não é responsável se provar: 

 

a) Que não pôs o produto em circulação; 

b) Que, tendo em conta as circunstâncias, se pode razoavelmente admitir a 

inexistência do defeito no momento da entrada do produto em circulação; 

c) Que não fabricou o produto para venda ou qualquer outra forma de 

distribuição com um objectivo económico, nem o produziu ou distribuiu no 

âmbito da sua actividade profissional; 

d) Que o defeito é devido à conformidade do produto com normas 

imperativas estabelecidas pelas autoridades públicas; 

e) Que o estado dos conhecimentos científicos e técnicos, no momento 

em que pôs o produto em circulação, não permitia detectar a existência 

do defeito; 

f) Que, no caso de parte componente, o defeito é imputável à concepção do 

produto em que foi incorporada ou às instruções dadas pelo fabricante do 

mesmo.”
103

 (grifo nosso). 

 

 

A doutrina portuguesa utiliza assim com a mesma ideia os conceitos de “estado da arte”. 

“estado da ciência e da técnica” e “risco do desenvolvimento”. 

A interpretação usada para o artigo acima é a de impossibilidade absoluta e objetiva de 

percepção do defeito por falta ou insuficiência de meios técnicos e científicos existentes à época em 

que o produto foi colocado em circulação. Porém salienta Calvão que: 

 

“não sendo o estado da arte um conceito determinado e fechado, mas um 

conceito movente carecido de aferição nas circunstâncias do caso, a sua 

moldura deve ser a possibilidade científica e técnica que se haja imposto no 

respectivo domínio e tenha passado a estar à disposição geral, mesmo que 

não seja ainda a praticada no respectivo ramo industrial. Ao acatamento 

deste novo e mais actual estado geral da ciência e da técnica, sem fronteiras 

ou limites territoriais, é que o produtor está vinculado, e não a um anterior, 

ainda que vazado na práxis industrial.” 
104

 

                                                           
103

 REPÚBLICA PORTUGUESA. Decreto Lei n. 383/89, de 6 de novembro de 1989. Transpõe para a ordem 

jurídica interna a Diretiva 85/374/CEE. Disponível em:< http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=961995>. 

Acesso em 07/09/2011.  
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  Continua o doutrinador português afirmando ser o “estado da arte” um critério da 

cognoscibilidade do defeito e não um padrão da conduta do produtor. O que permite aí uma 

aproximação com os elementos também apresentados pela doutrina francesa (2.1.4.1) sem, no entanto 

menosprezar os demais elementos como a possibilidade técnica (ou estado de conhecimento no item 

2.1.4.2). Observa-se aqui que apesar de tratar do caráter objetivo do “estado da arte” a doutrina 

portuguesa não salientou a inevitabilidade do risco como o fez a doutrina francesa.   

   

 2.1.6 União Européia  

 

É impossível reconhecer o caráter engrandecedor de uma Diretiva. Tal documento tem 

como iniciativa a nivelação de conceitos jurídicos de forma a minimizar os conflitos 

existentes entre os diferentes sistemas jurídicos e apresentar soluções que possam ser 

satisfatórias a um número cada vez maior de pessoas unidas por uma sociedade cada vez mais 

internacional, o que sem dúvida ocorre no caso da Comunidade Européia e de seus Estados-

membros. Com esse intuito encontramos no relatório que analisa a transposição da Diretiva 

para o Direito Francês o seguinte propósito para a Diretiva105: 

 

“«Seule une responsabilité sans faute du producteur permet de résoudre de 

façon adéquate le problème, propre à notre époque de technicité croissante, 

d’une attribution juste des risques inhérents à la production technique 

moderne ». C’est ce principe qui devait contribuer à simplifier le droit des 

Etats membres, grâce à une définition objective et extensive de la notion de 

défaut et permettre aux victimes de jouir d’une protection uniforme”
106

.  

 

O legislador europeu escolheu a Diretiva para regular a matéria de forma mínima. 

Neste sentido: “[...] a opção do legislador comunitário europeu por um documento com 

características de uma Diretiva foi por considerar que ela apresenta a melhor maneira de 

harmonização de um tema na busca de uma segurança mínima em escala européia.” 
107
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 FRANCE. Les documents d’information de l’Ássemblée Nationale, 2000,  n. 2669, p.22. Disponível em:  

<http://www.assemblee-nationale.fr/europe/rap-info/i2669.pdf>. Acesso em: 06/08/2011.    
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No tocante à definição do termo “risco do desenvolvimento” a Diretiva nº 374, de 25 

de julho de 1985 em seu artigo 7º, e, dispõe: “Que o estado dos conhecimentos científicos e 

técnicos no momento da colocação em circulação do produto não lhe permitiu detectar a 

existência do defeito”
108

. O que permite dizer que para tal documento há uma similitude entre 

os termos e até mesmo com o termo “estado da arte”, suprimido pelo documento em alguns 

pontos. 

Para a Diretiva o conceito de “risco de desenvolvimento” envolve alguns aspectos que 

podem ser extraídos ao longo de seus artigos e que conferem um grau de proteção ao 

consumidor mais elevado do que em outros ordenamentos em virtude de sua completude, 

vejamos tais aspectos: 

 

a) “Funda-se na responsabilidade civil objetiva; 

b) Consagra o risco do desenvolvimento como causa excludente da 

responsabilidade civil; 

c) Para ser admitida essa excludente, o produtor tem o ônus de provar 

que, no momento da colocação do produto no mercado, não era possível 

detectar a existência do defeito; 

d) A legislação interna de cada estado-membro pode ou não incorporar a 

excludente do risco do desenvolvimento; 

e) O critério temporal para aferição do estado da ciência e da técnica ou 

estado da arte é o da colocação do produto no mercado e não o da 

verificação do dano.” 
109

  

 

 

 

A Diretiva assim trata da responsabilidade advinda de produtos defeituosos, fixando 

parâmetros importantes no direto do consumidor e na responsabilidade civil. Esta Diretiva foi 

adotada pelo Conselho das Comunidades Européias (CEE) hoje denominada União Européia 

(UE).
110

 Para tanto, tal Diretiva sugere que o risco de desenvolvimento atue como causa 

excludente de responsabilidade civil em alguns países da Europa. A União Européia facultou 

sua aplicabilidade na Diretiva 85/374/CEE criando duas modalidades de normas: as 
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COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPÉIA. Diretiva n. 374 de 25 de julho de 1985. Relativa à 

aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros em matéria de 

responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos. Disponível em: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:PT:HTML>. Acesso em: 20/07/2011. 

109
 CHINELLATO, Silmara Juny da Abreu; MORATO, Antonio Carlos. Responsabilidade civil e o risco do 

desenvolvimento nas relações de consumo. In: NERY, Rosa Maria de Andrade; DONNINI, Rogério. 

Responsabilidade Civil: estudos em homenagem ao professor Rui Geraldo Camargo Viana. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2009, p.31-32.    

110
JAEGER JUNIOR, Augusto. A Diretiva nº. 85/374/CEE em matéria de responsabilidade decorrente dos 

produtos defeituosos. São Paulo: LTr, 2002, p.214. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:PT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:PT:HTML


70 

 

vinculantes; e as dispositivas, que deixam ao livre critério dos Estados-Membros da União 

Européia sua fixação, os limites quantitativos ao seu contento.  

Assim prevê o texto da Diretiva Européia: 

 

“(...) Artigo 7. O produtor não é responsável nos termos da presente directiva 

se provar: a) Que não colocou o produto em circulação; b) Que, tendo em 

conta as circunstâncias, se pode considerar que o defeito que causou o dano 

não existia no momento em que o produto foi por ele colocado em circulação 

ou que este defeito surgiu posteriormente; c) Que o produto não foi 

fabricado para venda ou para qualquer outra forma de distribuição com um 

objectivo económico por parte do produtor, nem fabricado ou distribuído no 

âmbito da sua actividade profissional; d) Que o defeito é devido à 

conformidade do produto com normas imperativas estabelecidas pelas 

autoridades públicas; e) Que o estado dos conhecimentos científicos e 

técnicos no momento da colocação em circulação do produto não lhe 

permitiu detectar a existência do defeito, f) No casó do produtor de uma 

parte componente, que o defeito é imputável à concepção do produto no qual 

foi incorporada a parte componente ou às instruções dadas pelos fabricantes 

do produto”
111

. 

  

No que tange o risco de desenvolvimento a Diretiva preferiu atribuir o caráter de 

norma dispositiva, outorgando aos países membros a aceitação ou não. Assim, há Estados-

Membros da Comunidade Européia que adotaram a exclusão total de responsabilidade pelo 

risco de desenvolvimento; outros adotaram o regime parcial, fazendo incidir 

responsabilização em alguns casos específicos; e outra parte, ainda, adotou a 

responsabilização total. Assim prevê o artigo 15.1 da Diretiva 85/374 CEE: 

 

 

“Artigo 15. 1. Qualquer Estado-membro pode: a) Em derrogação do artigo 

2o, prever na sua legislação que, na acepção do artigo 1o, a palavra 

«produto» designa igualmente as matérias-primas agrícolas e os produtos da 

caça; b) Em derrogação da alínea e) do artigo 7o, manter ou, sem prejuízo do 

procedimento definido no n.2, prever na sua legislação que o produtor é 

responsável, mesmo se este provar que o estado dos conhecimentos 

científicos e técnicos no momento da colocação do produto em circulação 

não lhe permitia detectar a existência do defeito; 2. O Estado-membro que 

desejar introduzir a medida prevista no n.1, alínea b), comunicará à 

Comissão o texto da medida em causa. A Comissão informará desse facto os 

Estados-membros. O Estado-membro interessado suspenderá a adoção da 

medida prevista por um período de nove meses a contar da informação à 
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Comissão, e na condição de que esta não tenha entretanto submetido ao 

Conselho uma proposta de alteração da presente directiva respeitante à 

matéria em causa. Se, contudo, a Comissão não comunicar ao Estado-

membro interessado, no prazo de três meses a contar da recepção da referida 

informação, a sua intenção de apresentar tal proposta ao Conselho, o Estado- 

membro pode tomar imediatamente a medida prevista. Se a Comissão 

apresentar ao Conselho uma proposta de alteração da presente directiva no 

prazo de nove meses acima mencionado, o Estado-membro interessado 

suspenderá a adopção da medida prevista por um período de dezoito meses a 

contar da apresentação da referida proposta. 3. Dez anos após a data de 

notificação da presente directiva, a Comissão submeterá ao Conselho um 

relatório sobre a incidência, no que respeita à protecção dos consumidores e 

ao funcionamento do mercado comum, da aplicação pelos tribunais da alínea 

e) do artigo 7o e do no 1, alínea b), do presente artigo. Com base nesse 

relatório, o Conselho, deliberando sob proposta da Comissão nas condições 

previstas no artigo 100 do Tratado, decidirá a revogação da alínea e) do 

artigo 7o”
112

. 

 

 

Cabe ainda recordar que a Diretiva 85/374/CEE permitiu a manutenção dos direitos 

nacionais anteriores à sua adoção pelos Estados-Membros e estabeleceu também um prazo de 

dez anos que, uma vez transcorrido, extinguirá a possibilidade de responsabilização civil do 

fornecedor, salvo se já intentada ação de reparação pelo consumidor. Este último prazo 

certamente não é do agrado dos consumidores e pode tornar inócua a responsabilidade do 

fornecedor mesmo nos países que derrogaram a excludente fundada nos riscos do 

desenvolvimento. Tal prazo, no entanto, foi mantido por todos os Estados-Membros e se 

caracteriza por ser um prazo fatal, contado da introdução do produto no mercado de consumo. 

Ainda quanto a sua aplicabilidade, a Diretiva, traz como sua principal característica a é 

a forma de sua incorporação no ordenamento interno de cada um dos Estados-membros: 

 

“São leis flexíveis, espécies de leis-objeto, cuja incorporação nos 

ordenamentos nacionais é relativa quanto ao instrumento e obrigatória 

quanto ao objetivo para os quinze países da UE. Este mecanismo 

concede ao legislador nacional certo espaço de tempo no momento da 

transformação em norma interna do assunto nela disposto. [...] Neste 

caso, os Governos nacionais podem escolher o método de aplicação, 

forma e meios de implementação do seu conteúdo no ordenamento 

interno. Este processo ao arbítrio dos Estados é conhecido como 

transposição. Trata-se de mais um diferencial das Diretivas esse de 
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permitir ao Estado a escolha da forma e quando quer fazer com que a 

normatização comunitária seja internalizada” 
113

. 

 

No tocante ao encargo probatório, a vitima deve demosntrar a existência de dano, o 

efeito do produto e a relação de causalidade entre o dano e o efeito não sendo necessário 

provar a negligência ou a culpa dos sujeitos indicados como responsáveis. 

 

 

2.1.7 Mercosul 

 

Uma vez definidos como Estado-membro do Mercosul é necessário fazer algumas 

colocações no tocante à introdução de normas internacionais, ainda que de proteção e defesa 

do consumidor, no ordenamento dos seus estados-membros, bem como apresentar a 

diferenciação desse sistema para com o da União Européia onde a Diretiva de 1985 foi 

implantada. 

A Diretiva da 374/85 é mais um dos tipos de legislação comunitária que juntamente 

com regulamentos, recomendações, pareceres e decisões destinam-se à harmonização da 

legislação dos Estados-membros da Comunidade Européia. Assim, a Diretiva funciona de 

maneira vinculante quanto aos seus resultados uma vez que deixa aos Estados-partes a escolha 

do método de sua aplicação, desde que em um período pré-determinado, sob pena de sofrerem 

disposições especiais caso a mesma não seja devidamente adotada (art. 189, CEE)
114

. A tal 

processo dá-se o nome de aproximação legislativa no âmbito do Direito Comunitário. 

No caso do Mercosul as chamadas “Diretrizes” têm funcionamento diverso. Nesse 

caso deve haver um processo de incorporação das normas, ou “nacionalização” dessas para só 

então, entrar em vigor. Como não há um órgão supranacional caberá a cada Estado agir de 

maneira isolada para garantir o sucesso do texto internacional. 

Por isso para se analisar a aplicação e adoção do termo “risco do desenvolvimento” 

pela legislação do Mercosul há que se verificar a internalização de normas desse bloco 

econômico (hoje uma união aduaneira) em seus Estados-membros, no tocante a proteção e 

defesa do consumidor.  
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Na esfera do Mercosul, com as edições das Resoluções 123/96, 124/96, 125/96, 

126/96 1 127/96, o direito do consumidor vêm tratando de temas que englobam a temática dos 

riscos. A responsabilidade pelos danos também é matéria tratada pelo bloco em especial nas 

ATAs n. 08/97 e n. 07/97.  

 

2.1.8 Direito americano 

 

 No common law e no direito norte-americano, a definição da responsabilidade civil 

dos fabricantes acompanhou a evolução industrial. Dessa forma, em especial nas Cortes 

americanas foi se cristalizando o uso da inversão do ônus da prova nos casos de negligência 

do fornecedor assim como a responsabilidade civil do fabricante em face de terceiros.   

A responsabilidade civil no Direito Norte-Americano, para os danos motivados por 

defeitos, fundamentou-se assim em três estágios de evolução: (1) “tort of negligence”, como 

forma de superação do princípio da “privity of contract”  (2) “breach of warranty”, como 

aumento do efeito protetor do contrato; e (3) “strict liability in tort” por parte do fornecedor . 

Tais estágios são assim comentados por Barros Leães: 

 

Essa evolução da product liability no direito norteamericano não deve ser 

entendida, repita-se, como uma progressão serial, através das três áreas 

distintas, mas como uma complexa maturação plural e diacrônica, de vários 

critérios, com migração de modelos de uma área para outra, passando a 

coexistir, desse modo, estruturas distintas de responsabilidade que não raro 

se influenciam reciprocamente, dando lugar a complexos de significados que 

participam de duas ou mais valências.
115

 

 

Para o direito americano a ideia de “product liability” comporta a máxima de 

responsabilidade civil do fabricante por seus produtos defeituosos e pelos acidentes e 

prejuízos oriundos desses produtos. Dessa forma os elementos necessários à teoria americana 

para essa responsabilização se encontram na chamada “strict product liability”, qual seja a 

necessidade de provar que o produto era defeituoso, ou perigoso apesar dos riscos 

razoavelmente esperados e que o defeito existia quando o produto foi inserido no mercado 

causando claro, dano ao consumidor. 

                                                           
115

 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Responsabilidade do fabricante pelo fato do produto. São Paulo: 

Saraiva, 1987, p.41-42. 



74 

 

Por outro lado pode o fabricante se utilizar das seguintes excludentes de ilicitude: mau 

uso do produto por parte do consumidor prova de alteração já realizada no produto e o “state 

of art”, ou risco de desenvolvimento.  

  Tais excludentes, no entanto tem encontrado cada vez derrotas nos Tribunais 

americanos e denotam uma apreciação da responsabilidade civil integral dos fornecedores.   

 

 

2.2 Tipolologia das imperfeições dos produtos e a classificação dos riscos 

 

Uma vez conceituado o “risco do desenvolvimento” como um defeito ou imperfeição 

que gera danos aos consumidores de produtos e serviços a doutrina passou a questionar a 

tipologia de sua imperfeição. Para alguns, tal definição será importante na determinação da 

responsabilidade civil e na sua possível exclusão, motivo pelo qual passamos a discorrer sobre 

o tema. 

Para a maioria dos autores consumeiristas do Brasil as imperfeições dos produtos 

obedecem a uma sistemática bipartida em defeitos e vícios. Os primeiros comportam as 

imperfeições mais graves capazes de provocar danos
116

 à saúde e à segurança do consumidor 

enquanto a segunda, menos grave, comporta as imperfeições que provocam somente a 

impossibilidade de uso ou diminuição do valor do produto.  

Nosso Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, no que tange aos vícios, se 

refere aos de produtos, no artigo 18 e seguintes do CDC (vício por inadequação), e, ao caso de 

serviços, no artigo 20 e seguintes (vício por ausência de qualidade e disparidade). Nesse 

instituto, o vício recai somente sobre o produto adquirido ou serviço contratado pelo 

consumidor. Dessa forma, a responsabilidade do fornecedor se restringe à própria coisa. 

Conforme salienta Denari: “Neste caso, portanto, a responsabilidade está in re ipsa, e seu 

fundamento é diverso daquele que enuncia a responsabilidade por danos” 
117

. Acentua 

Rizzatto Nunes: 
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“São consideradas vícios as características de qualidade ou quantidade que 

tornem os produtos ou serviços impróprios [característica que impede seu 

uso ou consumo] ou inadequados [pode ser utilizado, mas com eficiência 

reduzida] 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 do recipiente, 

embalagem, rotulagem, oferta ou mensagem publicitária”.
118

 

 

No caso do defeito a situação se altera substantivamente. Para a definição de defeito e 

sua conseqüente responsabilização civil é comum encontrarmos a ideia de pressuposição de 

vício aliada a danos. Desta forma, o Código de Defesa do Consumidor apregoa a 

responsabilidade civil objetiva consubstanciada na teoria do risco. Como afirma Cavalhieri 

Filho: “(...) um acontecimento externo, que ocorre no mundo exterior, que causa dano 

material ou moral ao consumidor (ou ambos), mas que decorre de um defeito do produto. Seu 

fato gerador será sempre um defeito do produto; daí termos enfatizado que a palavra-chave é 

defeito.” 
119

 

O Código de Defesa do Consumidor utiliza a expressão “fato de consumo” que para a 

doutrina brasileira, em sua maioria, equivale à ideia de acidente de consumo, ocorrendo nessa 

situação, portanto a presença de defeito e não de vício. Assim, o Fato, constituiria um plus em 

relação ao vício, se caracterizaria toda vez que o dano saísse da esfera do próprio bem, de 

modo a atingir a segurança do consumidor, independentemente de a gênese do problema 

situar-se na cadeia produtiva ou em fase superveniente. Desse modo, todo Fato teria um Vício 

como seu pressuposto necessário e inicial, mas constituiria ao final um defeito se houverem 

danos à saúde ou segurança do consumidor. 

Observa-se aqui que a ideia da teoria do risco exercida pela responsabilidade objetiva 

é muito mais contemporânea ao mundo moderno e industrializado em que vivemos. Como 

vimos no primeiro capítulo o avanço social e a crescente adoção da ideia de “sociedade de 

risco” abandonou conceitos privatistas que pudessem zelar apenas por danos individuais e 

passou a promover a proteção de direitos coletivos. A sociedade antes protegida apenas por 

regras civis, como as do Código Civil, passou a exigir novas normas específicas de proteção 

como as do direito do consumidor, para o qual, diferentemente do instituto civil, conceitos de 

vícios e defeito deixam de ser sinônimos e passam a adquirir definição mais complexa. 
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A preocupação quanto a definição do termo “defeito” também é encontrada na 

doutrina e jurisprudência européias, como atesta o relatório elaborado por Lovells a pedido da 

Comissão Européia. Nesse documento é possível encontrar a seguinte afirmação: 

 

“há uma incerteza constante sobre o significado preciso do termo ‘defeito’. 

Isto é refletido em interpretações diferentes em alguns dos casos decididos 

pelos tribunais nacionais. Algumas das questões discutíveis incluem: a) há 

espaço para uma análise “risco/benefício” ao considerar o nível de segurança 

que uma pessoa tem o direito a esperar?; b) é a conduta do produtor um fato 

relevante? Por exemplo, é relevante considerar o cuidado (ou a falta de 

cuidado) tomado por um produtor na concepção, manufatura ou 

comercialização do produto?; c) quando a segurança de um produto for 

rigorosamente regulada, e o produtor respeitar todos os regulamentos 

relevantes, em que circunstâncias, se algumas, pode o produtor ser 

considerado para um nível mais alto de segurança para os fins de 

responsabilidade sob a Diretiva?; d) é suficiente para um consumidor lesado 

simplesmente provar que o produto falhou, deste modo causando lesões, ou 

o consumidor tem em adição de provar a causa do incumprimento?”. Em 

outra passagem, o mesmo relatório afirma que “à luz destas questões por 

resolver referentes ao conceito de ‘defeito’, pode ser sugerido que o conceito 

podia ser definido com mais precisão na Diretiva, a fim de esclarecer as 

questões que continuam discutíveis. Contudo, alguns argumentariam que é 

melhor não tentar definir o conceito com demasiada precisão, não menos, 

porque isto podia limitar a capacidade dos juízes de tratar destes assuntos 

numa base de caso por caso. Contudo, deve ser esperado que à medida que a 

experiência do uso da Diretiva em casos de litigação aumenta, que surgirá 

um organismo de jurisprudência que fornecerá o guia para a interpretação 

deste conceito fundamental. Também deve ser esperado que alguns aspectos 

do conceito de ‘defeito’ serão esclarecidos na devida altura pelo ECJ 

(Tribunal Europeu de Justiça)”. 
120

 

 

 

Para responsabilização do forncedor por fato do produto ou do serviço é necessário, 

pois a existência de um defeito no produto. Imprescindível assim ter havido o defeito, o dano, 

e, entre esses, o nexo de causalidade. Pelo Código de Defesa do Consumidor brasileiro 

podemos dividir os defeitos em 3 (três) gêneros: de criação, de produção e de informação
121

, 

todos passíveis de responsabilização civil de seus produtores (fornecedores). 
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Essa classificação tripartite é apresentada por Antônio Herman Benjamin. Outros 

autores também a adotam, embora com pequenas mudanças na nomenclatura, como por 

exemplo: James Marins e Sílvio Luís Ferreira da Rocha.
122

 

Assim para Marins
123

, os defeitos dos produtos são divididos (a) em defeitos 

juridicamente relevantes para responsabilidade civil, e (b) defeitos juridicamente irrelevantes 

para responsabilidade civil. Para o autor, os juridicamente relevantes são os dispostos no 

caput do art. 12 do CDC. Enquanto isso, os juridicamente irrelevantes apresentam-se pela 

atividade – exclusivamente – culposa do consumidor ou de terceiro. São aquelas imperfeições 

oriundas do caso fortuito ou força maior, "da normal ação deletéria do tempo" e do risco do 

desenvolvimento. Para o autor, os defeitos propriamente ditos (e relevantes) podem então ser 

divididos em: I) defeitos de criação (projeto e fórmula); II) defeitos de produção (fabricação, 

construção, montagem, manipulação, acondicionamento); e III) defeitos de informação 

(publicidade, apresentação, informação insuficiente ou inadequada).   

Os defeitos no regime do Código de Defesa do Consumidor brasileiro são 

apresentados em três gêneros: (1) de fabricação; (2) de concepção; e (3) de informação (ou de 

comercialização). O artigo 12, caput
124

 de tal instituto descreve quais são os defeitos 

decorrentes da fabricação como: montagem, manipulação, construção ou acondicionamento 

de produtos. Para Neste sentido, Antônio Herman Benjamin tais defeitos referidos pelo art. 

12, caput, como defeitos decorrentes de projeto ou fórmula têm como características a 

inevitabilidade, uma vez que a ciência é incapaz de evitá-los, a dificuldade de previsão 

estatística, o que dificulta a contratação de seguro, e a manifestação universal, pois atingem 

toda a série produzida e não somente alguns produtos.
125
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2.2.1 Defeitos de fabricação  

 

 

Definidos como “Fabrikationsfehler”, “difetti di fabbricazione”, “defectos de 

fabricación” e “défauts de fabrication” 
126

 tais defeitos são apontados pelo artigo 12 do CDC 

como aqueles de “fabricação, construção, montagem, manipulação e acondicionamento”.  

No tocante aos defeitos ocorridos durante a fase de fabricação, por falha mecânica ou 

humana, tais erros podem incidir somente sobre alguns exemplares, diferentemente do que 

ocorre no defeito de concepção. Para parte da doutrina são inexoráveis, inerentes a qualquer 

espécie de produção em série. Assim, enquanto fruto da chamada “industrialização em série” 

possuem como características: 

 

a) a previsibilidade, já que podem ser calculados estatísticamente;  

b) a relativa inevitabilidade, que escapam a qualquer grau de controle de qualidade; 

c) a manifestação limitada, vez que se manifestam em alguns casos não atingindo 

todos os consumidores nem provocando danos a todos eles.
127

     

Tais defeitos são marcados pela inevitabilidade, pois escapariam de qualquer controle 

e ensejando o chamado “risco do negócio” e a responsabilidade objetiva do fornecedor 

conforme se nota na jurisprudência abaixo: 

 

 

“AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO NOVO - 

DEFEITO - NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - 

PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA - INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBANTE - PROVAS PRODUZIDAS PELO AUTOR - VÍCIO DE 

FABRICAÇÃO CONSTATADO - NEGLIGÊNCIA DAS 

CONCESSIONÁRIAS COMPROVADA - DANO MORAL 

RECONHECIDO - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS 

MATERIAIS NÃO COMPROVADOS A tormenta, desconforto e risco 

causados ao consumidor por defeito originário de fábrica afeta-lhe o prazer 

de uso, minimizando-lhe seu animus e qualidade de vida, cuja contrapartida 

há de ser compensada com o mínimo de reparação moral, esta aplicada, 

também, com caráter pedagógico. Estabelece o art. 12, §3º do Código do 

Consumidor a responsabilidade objetiva do fabricante, construtor, 
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produtor ou importador, pelos defeitos do produto, os quais, para se 

eximirem da responsabilidade, têm o ônus de comprovar uma das causas 

excludentes ali referidas”. 
128

 (grifos nossos) 

 

 

Também a doutrina espanhola afirma tal característica de inevitabilidade: “Sin duda 

alguna, muchos de estos defectos (de produção) podrán ser eliminados mediante el empleo de 

uma más avanzada técnica produtiva; pero, em qualquier caso, em toda actividad de 

producción existe uma alícuota de riesgo de imposible eliminación absoluta.” 
129

 Tais ideias 

só vem confirmar as teorias apresentadas no primeiro capítulo, em especial a de que 

pertencemos a “sociedade do risco” e a impossibilidade do “risco zero”. 

 

2.2.2 Defeitos de concepção 

 

Também denominados de “Konstruktionsfehler”; “difetti di progettazione”, “defectos 

de diseño o construcción” e “défauts de concepción” 
130

, tais defeitos referem-se àqueles 

relativos a projeto ou a fórmula.  

Quando tratamos de um defeito de concepção encontramos falhas geralmente de 

projeto ou de fórmula. Em virtude disso, pode-se afirmar que em algumas ocasiões, quando 

notados a tempo, por exemplo, os danos oriundos desses defeitos poderão ser evitados. 

Quando, entretanto o defeito ocorrer na concepção, já em uma situação de fórmula, toda a 

produção ficará comprometida – inclusive sob o ponto de vista de prevenção –, porque a falha 

está na origem do produto. Portanto, irremediável e em série.  

Exemplos comuns de defeitos de concepção são erros de projeto, escolha inadequada 

de matéria prima para desenvolvimento de produtos, utilização de componente químico 

nocivo em fórmula etc. Em todos esses casos os produtos fogem do nível ou “standard” 

pressuposto como seguro ou eficaz pelo mercado de consumo.  
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Os causadores do dano, nesse caso, poderão utilizar-se do recall, com o escopo de 

prevenir eventuais responsabilizações (exceto, se os produtos já tiverem sidos distribuídos 

para comercialização e causado danos, o mecanismo do recall perde em grande parte a 

eficácia. A estrutura da deficiência na concepção difere da ocorrida na fase de 

construção/fabricação. É que nessa última, o defeito atinge apenas a um número limitado de 

produtos. 

 

2.2.3 Defeitos de informação 

 

Segundo a classificação apresentada podem os defeitos ainda recairem sobre a 

informação ou comercialização dos produtos. Denominados de “Instruktionsfehler”, “difetto 

di informazione”, “defectos de instrucción o de información” e “défauts d’instruction”
131

, são 

reconhecidos pelo CDC como àqueles decorrentes de publicidade, apresentação e informação 

insuficiente ou inadequada fixados no art, 12, em sua parte final além do art. 6º, III, do 

mesmo instituto que apresenta a informação como direito fundamental do consumidor. 

 Em contraposição a isso, o art. 12, que enuncia a responsabilidade civil do fornecedor 

por fato do produto, estabelece em sua parte final sua responsabilização por dano causado ao 

consumidor por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e riscos. 

Assim, esse direito encontra-se em consonância também com o grau de segurança razoável e 

esperado que todos os produtos devem ter, sob pena de reparação civil do fornecedor. Nesse 

sentido é a jurisprudência retirada também do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vejamos: 

 

“EMENTA: FORNECEDOR - EXPLOSÃO DO VASILHAME - 

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. O fornecedor é responsável civilmente, independentemente de 

culpa, pelos danos causados ao consumidor em decorrência da explosão do 

vasilhame que contém o seu produto, especialmente se não prestou as 

necessárias informações sobre os riscos advindos de sua manipulação.” 
132

 (grifos nossos). 
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Os defeitos de informação se manifestam, quando ocorre (a) informação inadequada 

ou insuficiente sobre a utilização do produto e os riscos que os revestem, (b) defeito no 

acondicionamento do produto. 

Vale ressaltar que enquanto as duas primeiras categorias tratavam de defeitos 

materiais ou intrínsecos do produto os defeitos de informação dizem respeito ao aspecto 

formal, portanto defeito extrínseco. Daí a possibilidade de termos produtos perfeitos de início, 

mas que se tornam defeituosos pelo mau uso em virtude da ausência ou erro quanto às 

informações de manuseio.  

 

2.2.4 Estado da ciência ou da técnica 

 

Inserido na temática dos defeitos dos produtos podemos encontrar ainda as expressões 

“estado da ciência” ou “estado da técnica”. Para João Calvão da Silva: 

 

 “O já conhecido estalão do estado da ciência e da técnica serve de linha de 

fronteira entre os defeitos de concepção e os chamados defeitos do 

desenvolvimento, ficando, do primeiro lado, os riscos conhecidos, 

cognoscíveis ou previsíveis, e, do outro, os riscos ignotos, incognoscíveis ou 

imprevisíveis: por aqueles, o produtor responde na base da culpa ou 

independentemente de culpa; por estes, o produtor não é responsável. Deste 

modo, o estado dos conhecimentos técnicos e científicos, tal como o 

entendemos, constitui a pedra de toque da responsabilidade ou 

irresponsabilidade do produtor: da responsabilidade pelos defeitos de 

concepção e informação; da irresponsabilidade pelos riscos do 

desenvolvimento”  

(...) “que, pela sua natureza, os riscos do desenvolvimento podem ser 

assimilados aos defeitos de concepção, funcionando como uma espécie de 

vasos comunicantes: riscos que num certo estádio dos conhecimentos 

científicos e técnicos constituem defeitos do desenvolvimento, num estádio 

ulterior do progresso técnico e científico já serão defeitos de concepção ou 

projecto”.  

 

Na opinião do autor português um exemplo típico para o caso de diferenciação de 

risco de desenvolvimento e de concepção foi o da adição de um anticoagulante conhecido por 

“Factor VIII” usado na França e que acarretou a contaminação, obviamente danosa, de 

(AIDS) para os pacientes hemofílicos. Para Calvão
133

, se no ao introduzir o produto (Factor 

VIII) o estado da ciência e da técnica permitisse ao laboratório responsável detectar o efeito 

danoso nos hemofílicos; da contaminação pela AIDS, teríamos um defeito de concepção, pelo 
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qual o produtor é responsável pelo menos objetivamente. No entanto, se esse mesmo defeito 

não era detectável pelo estado da ciência e da técnica contemporâneo a sua introdução no 

mercado, o caso já seria de riscos do desenvolvimento e o produtor não deveria responder por 

danos causados.  

De fato as opiniões também quanto a essa definição são um tanto intrigantes. Ao passo 

que a doutrina espanhola define o risco de desenvolvimento como aquele que gera danos após 

inserção de um produto no mercado e que era indetectável pelos métodos científicos 

existentes até o momento de sua comercialização, a mesma doutrina salienta a suscetibilidade 

de alguns produtos em produzir danos e afirma que as expressões “risco de desenvolvimento” 

e “estado da ciência” encontram-se como formas variadas de exposição do tema, mas que no 

direito se inter-relacionam.       

 É possível encontrar na doutrina argentina
134

 a definição de estado da técnica como o 

conjunto de conhecimentos conhecidos teoricamente e testados também na prática, portanto 

demonstrados. Já o conhecimento fundado no estado da ciência abrangeria o conhecimento 

teórico incluindo os de setores não técnicos. Daí podermos afirmar que ao se utilizar da 

expressão “estado da ciência e da técnica” uma legislação estaria se referindo a todo 

conhecimento disponível de maneira cientifica teórica ou prática e até mesmo ainda 

tecnicamente inviável. Dessa forma, o estado da ciência seria um conjunto de informações 

mais recente da ciência e um componente integrante da definição de risco do 

desenvolvimento.    

Molinero salienta que na doutrina britânica é possível encontrar a seguinte definição 

elaborada por Newdick: 

 

“La frase “resgo de dearrollo” es preferible a la de “state of art”. La 

primera se refiere a defectos indescubriles, mientras que la segunda es 

usualmente associada com el saber tecnológico más avanzado (up to date 

techonological learning) em uma industria particular. Tal cuestión es 

relevante em lo respecta a la defectividad, pero no alL riesgo de 

desarrollo.” 

 

Por isso o estado da ciência estaria mais associado à suscetibilidade dos produtos a 

apresentar defeitos e com a segurança dos produtos enquanto o risco de desenvolvimento a 
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própria noção de exceção de responsabilidade.  Com base no artigo 7, e, da Diretiva 85/1994 

da CEE, Cristoph Ann
135

 exemplifica:  

 

“Al producir fármacos uma firma puede cambiar su proceso de fabricación 

abandonando los métodos tradicionales a f avor de la tecnologia resultar em 

el genética. Este cambio podría resultar em El desarrollo de uma nueva 

droga de prescripcíon o uma nueva aplicación los cuales podrían estar 

dentro Del alcance de este artículo. AL contrario, otras innocaciones, como 

servicios innovadores o nevas técnicas de dirección empresarial, no llevan a 

La creación o distribución de um nuevo producto. De esta manera, estos 

últimos ejemplos de innovaciones no están ordinariamente afectados por las 

leyes de responsabilidade por productos y están por lo tanto fuera del 

alcance de este artículo.” 

 

Diante do exposto adotamos no presente estudo a ideia de verificação do estado da 

ciência e da técnica como elemento fundamental para aferição da excludente de 

responsabilidade civil por risco do desenvolvimento.  

 

 

    2.3 Risco do desenvolvimento e sua classificação enquanto defeito  

 

 

   Diante da tipologia dos defeitos exposta resta-nos agora enquadrar o “risco do 

desenvolvimento” em uma das categorias apresentadas. Tal classificação será útil para a 

aferição da responsabilidade civil do fornecedor diante de casos de “risco do 

desenvolvimento” (mais adiante nesse estudo) e demonstrará como a compreensão de tal 

elemento leva a diferentes posicionamentos sobre a possibilidade de ser ele um excludente de 

responsabilidade civil. 

Uma vez que já conceituamos “risco do desenvolvimento”, temos que ele se 

caracteriza por não poder ser cientificamente conhecido ao momento do lançamento do 

produto no mercado, vindo a ser descoberto somente após certo período de uso do produto e 

do serviço. Dessa forma cabe agora entender se tal risco configura um defeito de concepção, 

fabricação ou informação. 
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Para Marins, o “risco do desenvolvimento” está inserido dentre os defeitos 

juridicamente irrelevantes juntamente com a culpa exclusiva da vítima ou terceiro, o caso 

fortuito ou a força maior e a ação deletéria do tempo. Nas palavras do autor “o produto 

possuía concepção perfeita ante o estágio da técnica e da ciência à época de sua introdução no 

mercado de consumo” 
136

 apresentando riscos apenas depois dessa inserção, riscos estes 

“primïtivamente incognoscíveis”. Dessa forma o autor complementa sua ideia afirmando que 

no caso do “risco do desenvolvimento” uma nova categoria de defeito deveria ser criada por 

se tratar de um tertium genus que dificilmente se enquadraria às categorias já definidas.  

Para o autor: 

 

“Não é defeito de informação porque não houve falsidade, insuficiência ou 

omissão de informação relevante sobre o produto, seu uso ou riscos, 

simplesmente porque eventuais riscos, simplesmente porque eventuais riscos 

eram incognoscíveis pelo homem em seu estágio científico evolutivo. 

Igualmente não se trata de defeito de produção uma vez que a característica 

desta espécie de imperfeição é que não atinge todos os produtos, mas apenas 

alguns, ou uma série atingida por falha meramente produtiva de sua 

industrialização, o que não é o caso para riscos de desenvolvimento que 

atingem toda a produção indistintamente. Por fim, não se pode falar em 

existência de defeito de criação porque o produto foi concebido sem 

qualquer espécie de falha de projeto ou fórmula então cognoscível pelo 

homem, isto é, no momento de sua introdução em circulação, não decorriam 

do projeto ou a fórmula do produto qualquer espécie de risco à saúde ou 

segurança dos consumidores”.
137

 

      

Divergente é a opinião de Alvim para quem o vício de desenvolvimento pertence aos 

defeitos de concepção: 

 

“A ideia de risco de desenvolvimento, em nosso sentir, subsume-se à noção 

legal de defeito de concepção, a que já nos referimos. Trata-se de um caso 

particular, mas encarta-se indubitavelmente no gênero maior: defeitos de 

concepção (ainda que não contestável, no momento da colocação do produto 

no mercado). 

(...) Não é possível, segundo pensamos, que a ideia do risco de 

desenvolvimento confunda-se com aquela da inexistência do defeito, 
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segundo querem alguns. Quando há risco de desenvolvimento, há defeito – 

de concepção – só que desconhecido".
138

 

 

Ainda nesse sentido de afirmação do risco de desenvolvimento espécie do gênero 

defeito de concepção incluem-se Antônio Herman Benjamin
139

 e Sérgio Cavalieri Filho
140

. 

Este último autor, contudo, entende que a hipótese recebe melhor enquadramento como caso 

de “fortuito interno – risco integrante da atividade do fornecedor –, pelo que não exonerativo 

da sua responsabilidade”. 

Para os defensores da ideia de risco de desenvolvimento como defeito de concepção 

existe a premissa de que tal defeito resulta da ausência de informações científicas, na época da 

concepção do produto. A fim de afirmar tal teoria, Ferreira da Rocha
141

 observa ser decisivo 

saber em que proporção um defeito poderia ser cognoscível, de acordo com o conhecimento 

científico contemporâneo à distribuição do produto para enquadrá-lo como risco do 

desenvolvimento. 

Calixto também entende que no caso de risco de desenvolvimento os produtos são 

objetivamente defeituosos desde sua entrada em circulação no mercado de consumo. Salienta 

o autor que o elemento determinante nessa situação é a incapacidade tecnológica naquele 

mesmo momento em descobrir o defeito; mas que já existia, já estava intrínseco aos produtos. 

Faz então o autor uma colocação audaciosa: “A diferença seria que o mais avançado estado da 

ciência e da técnica, no momento da introdução do produto no mercado de consumo, já teria 

condições de descobrir o defeito de concepção, mas não lograria detectar os ‘defeitos do 

desenvolvimento’” (grifos nossos).
142

      

Também na doutrina espanhola, Lucan afirma que na hipótese de risco de 

desenvolvimento há produto defeituoso independentemente do conhecimento por parte do 
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fornecedor. Para a autora, o avanço científico não afasta a responsabilidade objetiva do 

produtor nem retira o caráter defeituoso de um produto que foi capaz de produzir danos.
143

 

Maria Paz Garcia Rubio relembra ainda que o próprio texto da Diretiva 84/374/CEE 

“se restringe el propio concepto de “producto defectuoso”, ya que es claro que em el caso de 

“riesgos de desarollo”el defesto existe desde el origem”
144

.     

 Para a doutrina francesa, tanto o texto da Diretiva quanto sua transposição para o 

direito interno revelam a intenção legislativa em colocar o risco do desenvolvimento como um 

defeito do produto. Christian Larroumet
145

 comenta nesses casos a existência de danos 

causados por produtos defeituosos que não apresentaram a segurança que deles se esperava. 

No entanto, o autor não enquadra o risco do desenvolvimento em uma única categoria (de 

defeito de concepção, informação, etc.).       

Mas há ainda quem aprofunde a ideia do autor francês e afirme que no caso de risco de 

desenvolvimento não existe defeito, mas sim nocividade ou até “defeitos de 

desenvolvimento”. Os defensores dessa corrente sustentam que tal risco não pressupõe nem se 

identifica com o conceito de defeito de origem ou de concepção. Para eles o produto nos casos 

de risco de desenvolvimento foi inserido de maneira perfeita no mercado de trabalho, 

atendendo a todas as especificações técnicas necessárias à época. São partidários dessa teoria: 

Gustavo Tependino, Rui Stoco
146

 e João Calvão da Silva.
147
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3. RESPONSABILIDADE CIVIL E O “RISCO DE DESENVOLVIMENTO”: UMA 

APROXIMAÇÃO DO CONCEITO DE SOCIEDADE DO RISCO E DAS TEORIAS 

DO NEXO DE CAUSALIDADE. 

 

Chegando ao cerne do presente de nosso estudo pretendemos aqui apresentar um 

estudo sobre a responsabilidade civil e seus elementos agregando-o à chamada “teoria do 

risco do desenvolvimento”. O objetivo aqui é demonstrar como a responsabilidade civil hoje 

sofre os efeitos da chamada “sociedade do risco” apresentada no primeiro capítulo e 

possibilitando a discussão de novas teorias como a da excludente de responsabilidade por 

risco do desenvolvimento. Em busca de um estudo abrangente da responsabilidade sob essa 

ótica do direito civil contemporâneo nos basearemos na legislação e doutrina pátrias em 

comparação às estrangeiras.    

Nesses vinte anos que se seguiram desde a promulgação da Constituição Federal de 

1988 uma grande mudança pode ser constatada no direito privado. As negações acerca da 

aplicação da norma constitucional no direito privado perderam importância no tocante à 

discussão de valoração das normas e alcançaram uma seara muito mais abrangente: a da 

inegável transposição de valores constitucionais por meio das normas privatistas em uma 

verdadeira aproximação entre regras e princípios
148

.     

Nesse contexto pós-positivista não se deve examinar apenas o caráter formal da 

legislação, mas o agregá-lo a seu aspecto substancial. Por esse processo, a solução normativa 

aos problemas concretos não se pauta mais pela subsunção do fato à regra específica, mas 

exige do intérprete um procedimento de avaliação condizente com os diversos princípios 

jurídicos envolvidos.  

A análise da jurisprudência destas duas décadas, especialmente no âmbito do direito 

privado, serve a desfazer – com as exceções normais – o justificado receio de que a aplicação 

direta das normas constitucionais, especialmente por meio de cláusulas gerais carentes de 
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preenchimento valorativo, viesse a ocasionar arbitrariedades, violando a esfera de autonomia 

individual por meio de um perigoso salto sobre o legislador ordinário
149

. 

Para Mattiuzo Junior e Gagliard 
150

: 

 

“Pode-se, então, afirmar que, diante da consideração de que os direitos 

fundamentais são direitos prima facie, é preciso estabelecer-se regras a fim 

de dirimir conflitos existentes no campo do direito civil e, assim, harmonizá-

lo em consonância com os princípios constitucionais que, inegavelmente, 

penetram em todas as disciplinas, estabelecendo assim uma relação de 

prevalência de um direito em relação a outro, notadamente quando guarda 

respeito a valores não-patrimoniais, tais como a dignidade da pessoa 

humana, o desenvolvimento de sua personalidade, os direitos sociais e a 

justiça distributiva”. 

 

Esse processo de constitucionalização do Direito Civil refletiu o surgimento e a 

regularização de normas de interesse coletivo que culminaram, por exemplo, com a criação do 

CDC em 1990. Podemos assim afirmar que o direito privado se tornou menos legalista e mais 

principiológico como conseqüência da chamada “sociedade massificada” a atual “sociedade 

do risco” que nos apresenta uma série de riscos desconhecidos como comenta Antony:
151

 

“temos sido apanhados por um universo de eventos que não compreendemos plenamente e 

que parecem em grande parte estar fora de nosso controle”. 

Aos poucos se notou a disciplina do abuso de direito, de princípios como a função 

social, a boa fé objetiva, a probidade, a interpretação contratual pró-vulnerável a fim de 

diminuir as diferenças entre os interesses dos agentes econômicos e dos cidadãos, em geral. 

Tais elementos resultariam em um redimensionamento do conceito de ato ilícito e no 

alargamento dos domínios da responsabilidade civil. Percebeu-se principalmente uma 

evolução que transferiu o foco da responsabilidade civil da culpa para o dano.  

Nesse contexto percebe-se, não apenas na esfera jurídica, mas em outros aspectos 

sociais, uma sociedade na qual os riscos não podem ser plenamente previstos pelo legislador 

assim como os danos a eles inerentes. Diante disso sociólogos se propuseram a definir tal 
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contexto histórico social como “sociedade do risco” ou “sociedade das incertezas”. Para 

Zigmunt Bauman: “novos perigos são descobertos e anunciados quase diariamente, e não há 

como saber quantos mais, e de que tipo, conseguiram escapar à nossa atenção (e à dos 

peritos!) – preparando-se para atacar sem aviso.
152

”        

Dessa mesma sociedade decorrem outras situações inevitáveis: a crescente e 

desenfreada busca por novas tecnologias e o uso dessas em setores como a alimentação e o 

farmacêutico que colaboraram para a criação de diferentes teorias de responsabilidade civil. 

Dentre elas a chamada teoria objetiva que dispensa prova de culpa do causador do dano e a 

chamada teoria do risco. 

Sobre essa nova visão da responsabilidade civil asseveram autores franceses 

contemporâneos
153

: 

 

“Dégager un profil général du sentiment de responsabilité dans les 

mentalités d’aujourd’hui paraît une entreprise cruciale pour deux raisons. 

D’une part, on peut se demander si la tendance à rejeter la responsabilité 

d’un acte et le poids de sa réparation sur des instances collectives n’est pas 

plus marquée aujourd’hui du fait que les échanges sociaux mettent 

davantage l’individu en rapport avec des collectivités abstraites ou 

anonymes. Nombre de recherches sur la justice distributive montrent en effet 

que la norme de justice jugée légitime dans un échange dépend fortement de 

l’identité respective et du lien de proximité unissant les partenaires de 

l’action. (...)   

Troisièmement, la norme de justice jugée légitime dépend beaucoup du 

niveau de pouvoir économique ou social dont dispose la personne-juge : 

plus ses ressources sont faibles, moins elle met d’accent sur l’attribution 

interne des torts et plus elle atténue le souci de respecter une 

proportionnalité entre le tort et la reparation
154

.” 
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Nota-se assim que a ideia de responsabilidade civil aos poucos foi se afastando cada 

vez mais da necessidade de culpa e foi se aproximando de outros valores como a prevenção e 

a precaução como reflexo de interesses coletivos e constitucionais. Diante disso, verificada a 

possibilidade de ocorrência de danos absolutamente irreversíveis, as demandas sociais 

deixaram de ser eminentemente reparatórias e passaram a ser também inibitórias, exigindo do 

Estado a apresentação de medidas alternativas de precaução e prevenção de danos, já que, se 

efetivados, não haverá nada que se possa fazer. Pensando assim, o legislador pátrio 

estabeleceu no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil: “haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 

do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem". 

 Diante dos demasiados riscos e das novas tecnologias a que estamos sujeitos todos os 

dias o direito civil moderno encontra dificuldades em prever formas que responsabilizem 

sempre o causador do dano, principalmente quando em alguns ordenamentos se criam as 

excludentes de ilicitude para as situações atreladas aos riscos desconhecidos. Sobre o 

problema, comenta Morato Leite
155

: 

 

“Há que se considerar que os avanços científicos, o progresso da tecnologia 

e o crescimento industrial desencadeiam uma imprevisibilidade das 

conseqüências destas atividades sobre o meio ambiente. Assim, os riscos 

concretos (previsíveis) da Sociedade Industrial são incorporados e acrescidos 

os riscos invisíveis (imprevisíveis) característicos da Sociedade hodierna, 

exigindo a resignificação da Teoria do Risco para fins de responsabilidade 

civil.”. 

 

 

O mesmo autor no afã de encontrar uma solução para o problema propôs a chamada 

“teoria das probabilidades
156

”: 

 

“tem-se a Teoria das Probabilidades, como um padrão interpretativo capaz 

de orientar a avaliação jurisdicional do nexo de causalidade, cuja função é de 

produzir uma adequação da complexidade dos danos difusos na Sociedade 

de Risco à teoria do nexo causal. Assim, em casos marcados pela incerteza 

científica, uma vez configurada uma probabilidade alta ou determinante de 

relação de causa e conseqüência, tem-se a possibilidade jurídica de 

imputação objetiva”. 
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Tal teoria também não obteve aceitação por nosso ordenamento. Percebe-se nela uma 

fragilidade teórica principalmente na sua inaplicabilidade à atual sociedade de riscos marcada 

pela incerteza da qual seria impossível extrair sempre as probabilidades essenciais a tal teoria. 

No caso do risco do desenvolvimento tal teoria seria, portanto inaplicável uma vez que nessa 

situação o risco não era sequer previsto pelo fornecedor do produto ou serviço. Assim também 

entende a doutrina espanhola conforme se depende do comentário abaixo de Luis Díez-

Picazo
157

: 

 

“Ciertamente, cuando se trata de actividades que se encuentran 

especialmente vinculadas com desarrolos científicos o tecnológicos, resulta 

extraordinariamente difícil conocer bien La forma em que se han 

desarrollado los procesos causales. De esta suerte, El demandado puede 

quedar indefeso si carece de conocimientos suficientes o no dispone de los 

médios documentales y periciales necesarios al efecto. Por ello, algunos 

autores defienden que, em los casos difíciles, El juez puede contentarse com 

La probabilidad de La existência de La relación de causalidad”. 

 

Assim torna-se fundamental vislumbrar a reparação do dano sob a ótica das alterações 

causadas pelo desenvolvimento econômico, industrial, técnico e tecnológico e suas 

influências na consciência jurídica geral. Diante desse quadro, o direito não poderá manter-se 

indiferente sob pena de não poder mais evitar discrepâncias entre a norma e os fatos. 

A necessidade econômica e prática de que os indivíduos, reunidos em sociedade, 

tenham a certeza de que, caso sofram um prejuízo por uma ação de outro indivíduo, serão 

ressarcidos de seus danos, passou a ter primazia na ordem jurídica, em um sem-número de 

casos. Não há, portanto, na doutrina objetiva, o requisito do ato ilícito para a configuração do 

dever de indenizar. Restando a prova do dano e o nexo de causalidade para que surja, para o 

agente, o dever de indenizar. 

Enquanto para Monteiro
158

 a necessidade de reparação do lesado ocupar o centro das 

preocupações atuais, denunciando a insuficiência e inadequação das tradicionais regras da 

responsabilidade civil; devendo inclusive o Estado tomar a si os encargos gerados pelos riscos 

do progresso; lembramos o que tal raciocínio se completa com ideias como as de Aguiar 
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Dias
159

, para quem: “Há de ser dotado de flexibilidade suficiente para oferecer, em qualquer 

época, o meio ou processo pelo qual, em face de nova técnica, de novas conquistas, de novos 

gêneros de atividade, assegure a finalidade de restabelecer o equilíbrio desfeito por ocasião do 

dano, considerado, em cada tempo, em função das condições sociais então vigentes”.   

Por meio da responsabilidade objetiva é possível um maior equilíbrio dos elementos; 

proveito e risco, impondo aos agentes que se beneficiam da atividade causadora de risco o 

ônus decorrente. Por isso, a sociedade de risco moderna, termina por socializar, ao menos 

parcialmente, o ônus dos inúmeros danos causados nas transações jurídicas mais comuns e 

consubstanciando a alteração da responsabilidade civil baseada da culpa para àquela baseada 

no risco, bem mais afeita ao Welfare State. 

A análise da responsabilidade civil moderna aborda questões que perpassam pontos 

fundamentais como: o objeto da responsabilidade civil, a natureza e o montante do prejuízo, a 

forma de reparação, e os riscos envolvidos nas situações analisadas, conforme autores 

franceses: 

 

“Dans le domaine qui nous occupe, l’idée de représentation populaire de la 

responsabilité civile recouvre les réponses apportées par tout un chacun à 

quatre problèmes fondamentaux avec lesquels le droit civil nous a 

familiarisés. Le premier est de définir lês responsables réels (ou, au besoin, 

potentiels) de l’acte dommageable: c’est la question de l’imputation causale. 

Le deuxième est de déterminer la nature et le montant du préjudice : que 

doit-on réparer ? À cet égard, il importe notamment de déterminer si la 

réparation doit ou non tenir compte i) des possibilités du fautif et ii) de 

celles du lésé. Cette question de la définition du dommage porte aussi sur les 

modalités de la prise en compte des atteintes morales et affectives dans les 

réparations dues : peut-on lês convertir, et jusqu’à quel point, en valeur 

monétaire ? Le troisième problème concerne la prise en charge de ces 

réparations. Comme celle-ci passe aujourd’hui largement par les 

assurances, la question est de savoir si ces dernières doivent ou non tout 

couvrir, même les risques les plus fous, et à quelles conditions de primes et 

de rétorsion éventuelle contre le fautif. D’où la question aussi de définir 

quelles solidarités doivent exister entre les assurés: faut-il, dans une optique 

mutualiste, les amener à payer les uns pour les autres, ou est-il plus juste de 

moduler primes et réparations en fonction des risques encourus par chacun 

? Enfin, l’idée de responsabilité civile amène à préciser le rôle de l’État 

dans la gestion du risque, aussi bien sur le plan de l’ampleur de son droit 

d’intervention – par la limitation des prises de risque individuelles – que 

dans son droit d’obliger les personnes à s’assurer contre lês risques qu’elles 

prennent et les dommages qu’elles provoquent. Ces quatre questions – 

imputation, évaluation, médiation assurantielle et gestion du risque – 
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comportent chacune plusieurs dimensions qui balisent notre approche 

empirique du sentiment de responsabilité”
160

. 

 

 

As mudanças que marcarão essa nova visão jurídica e legislativa chamada de 

“solidarista ou welfarista” terá por base três pilares: a) função social do contrato (proibição do 

abuso de direito, boa fé, equilíbrio, respeito aos usos e costumes e proteção da ordem 

pública); b) função social da propriedade (direitos e deveres ao proprietário; utilidade social 

da terra); c) responsabilidade civil objetiva. 

O reflexo desses valores foi notado na esfera civil e em outros ramos como no direito 

do consumidor, o que trouxe alterações na visão da responsabilidade civil e da exclusão dessa, 

principalmente no tocante à matéria das atividades de risco, como se nota na teoria  do risco 

do desenvolvimento pela qual elementos, antes não colocados como fundamentais para a 

caracterização da responsabilidade passam a ser considerados relevantes; conforme 

analisaremos a seguir.  

 

 3.1 Responsabilidade civil: evolução, conceito e pressupostos definidos no direito 

pátrio 

 

3.1.1 Evolução da responsabilidade civil: Da antiguidade à incorporação pelo direito 

brasileiro 
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Apesar da constitucionalização sofrida por essa área do direito nas últimas décadas a 

responsabilidade civil é matéria que remonta à antiguidade. Desde a ideia de talião, o homem 

em sociedade impõe a reparação do prejuízo suportado pela vítima àquele que a originou nas 

civilizações que nos precederam. Entretanto, a recomposição antes realizada com vistas à 

punição do responsável, aos poucos deu origem a legislações mais elaboradas e tendentes à 

razão. Aquilo que remontava à vingança aos poucos cede à pecúnia. 

Por ocasião da fundação de Roma, no século XI a.C., na tentativa de afastar os efeitos 

negativos da vingança privada, Lúcio Aquílio propôs e obteve aprovação para que o Estado se 

sub-rogasse no lugar do lesionado, proibindo a vítima de fazer justiça com as próprias mãos. 

Essa norma passou a ser chamada de Lex Aquilia de damno e cristalizou a ideia de reparação 

pecuniária do dano, impondo ao patrimônio do lesante o ônus da reparação. Surge, neste 

momento, uma noção de culpa, com fundamento na responsabilidade extracontratual, criando 

uma forma pecuniária de indenização do prejuízo, com base numa espécie de tabela que 

estabelecia o quantum a ser indenizado. 

Para Silvio de Salvo Venosa
161

: “a Lex Aquilia é o divisor de águas da 

responsabilidade civil. Esse diploma, de uso restrito a princípio, atinge dimensão ampla na 

época de Justiniano, como remédio jurídico de caráter geral; como considera o ato ilícito uma 

figura autônoma, surge, desse modo, a moderna concepção da responsabilidade 

extracontratual”. 

No entanto, entre os romanos, não havia distinção entre responsabilidade civil e 

responsabilidade penal, constituindo-se, ambas, numa pena imposta ao causador do dano. 

Como observam Pablo S. Gagliano e Rodolfo P. Filho, "De fato, nas primeiras formas 

organizadas de sociedade, bem como nas civilizações pré-romanas, a origem do instituto está 

calcada na concepção da vingança privada, forma por certo rudimentar, mas compreensível do 

ponto de vista humano como lídima reação pessoal contra o mal sofrido"
162

. Esse primeiro 

estágio foi a dor que governou, de maneira soberana, o sentimento jurídico do homem. Nos 

dizeres de Von Jhering:“La Pierre l’a frappé, il sent la douleur et la douleur lê pousse à la 

vengeance.”
163
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Para o cálculo do valor do dano, inicialmente, se limitava a estabelecer o valor 

objetivo da coisa, mas no período clássico incluía-se todo o interesse do proprietário 

relativamente a ela. Assim, desde essa época o cálculo do dano incluía, além do dano efetivo e 

material (damnum emergens), a perda de lucro (lucrum cessans) sofrida pelo proprietário por 

causa do ato ilícito do ofensor, conforme afirma Thomas Marky
164

. 

No que tange o histórico da responsabilidade civil no Brasil, a matéria deve ser 

observada a partir das “Ordenações do Reino”, salientando-se que nessa fase colonial não 

havia confusão entre reparação, pena e multa.  

Alguns autores ainda citam, num primeiro estágio, a “Lei da Boa Razão (18 de agosto 

1769), que aplicava o direito romano de forma subsidiária. 

Já em 1830, entrou em vigor o Código Criminal, que era fundado na justiça e equidade 

como recomendara a Constituição do Império seis anos antes. Esse código tem fundamentos 

que antecipavam o que até hoje é utilizado, sendo que há em seu Capítulo IV (Título: Da 

Satisfação), de acordo com José Aguiar Dias
165

: “regras a que nossos tribunais brasileiros, 

mesmo nos nossos tempos, poderiam recorrer como orientação segura para apreciar os casos 

de responsabilidade civil". Podia se encontrar nessa legislação: 

 

 a necessidade de satisfação mais completa que for possível, sendo o dano 

avaliado em todas as suas partes e conseqüências e, se houver dúvida, que ela 

seja a favor do ofendido (art. 22);  

 a restituição da própria coisa ali o seu equivalente (art. 23); a busca da coisa 

em poder de terceiro (art. 24);  

 a contagem de juros (art. 26);  

 a solidariedade dos delinqüentes e a hipoteca de seus bens desde o momento do 

crime (art. 27);  

 a transmissibilidade do dever de reparar o dano até o valor dos bens herdados 

dos sucessores do delinqüente e do direito de receber a reparação aos herdeiros 

do ofendido (art. 29).  
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Mais adiante, em 1912, foi promulgado o decreto 2.681, que trata da responsabilidade 

das estradas de ferro, com soluções para a responsabilidade contratual. Chegou-se, então, ao 

Código Civil em vigor, que recepciona a teoria aquiliana em seu art. 159 do Código de 1916, 

que estabelecia: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, 

violar direito, ou causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano”, ou seja, a 

responsabilidade baseada na culpa do agente prevista nos arts. 1.518 ao 1.553, que 

enumeravam diversas espécies de prejuízos causados e sua respectiva reparação. Entre os 

prejuízos ali descritos havia alguns danos de caráter moral, como os dos arts. 1.543 e do 1.547 

ao 1.550 do CC. 

O processo histórico da responsabilidade civil demonstra que o fundamento da 

responsabilidade apresentava-se exclusivamente subjetivo e enraizava-se na ideia de culpa. 

Pela teoria clássica da culpa, não basta que uma pessoa sofra um dano injusto na sua pessoa 

ou em seu patrimônio para que o autor da ofensa ficasse obrigado a reparar o prejuízo, era 

necessário ainda que o dano fosse oriundo de um fato doloso ou culposo. Sem a presença 

deles não havia responsabilidade. Tal doutrina tem origem francesa
166

 e está ancorada em três 

alicerces: a culpa, o dano e o nexo causal. Isto significa que a vítima de um dano, para obter 

indenização, precisa demonstrar a culpa do ofensor e nexo causal entre a conduta daquele e o 

dano. 

No Brasil, como na grande maioria dos países com sistemas legais codificados, é 

acolhida a teoria dualista ou clássica, na qual se classifica a responsabilidade civil em 

contratual e extracontratual.  

Sérgio Cavalieri Filho
167

 ao definir a responsabilidade contratual, afirma que o dever 

violado pelo devedor tem por fonte a própria vontade dos indivíduos (artigos 389 e 402 do 

CC/2002). São eles que criam para si, voluntariamente, certos deveres jurídicos e, por que 

não, também podem excluir por vontade própria, certos deveres. A responsabilidade 

extracontratual, por sua vez, importa a violação de um dever estabelecido na lei ou na ordem 

jurídica como, por exemplo, não causar dano a outrem. 
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Ainda sobre essas modalidades de responsabilidade aduz Ricardo Pereira Lira
168

: 

 

“O dever jurídico pode surgir da lei ou da vontade dos indivíduos. Neste 

último caso, os indivíduos criam para si deveres jurídicos, contraindo 

obrigações em negócios jurídicos, que são os contratos e as manifestações 

unilaterais de vontade. Se a transgressão se refere a um dever gerado em 

negócio jurídico, há um ilícito negocial comumente chamado ilícito 

contratual, por isso que mais freqüentemente os deveres jurídicos têm como 

fonte os contratos. Se a transgressão é pertinente a um dever jurídico 

imposto pela lei, o ilícito é extracontratual, por isso que gerado fora dos 

contratos, mais precisamente fora dos negócios jurídicos”. 

 

Além dessa divisão, nosso ordenamento também adotou inicialmente a classificação 

da responsabilidade civil em subjetiva e objetiva. 

Em nosso ordenamento jurídico, a cláusula geral da responsabilidade subjetiva está 

prevista no artigo 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito.” c/c o artigo 927 do Código Civil: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem”. 

 Desses artigos se infere que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imperícia cause dano a outrem (ou seja, cometa ato ilícito), fica obrigado a repará-lo. Caio 

Mário da Silva Pereira
169

 destaca: 

 

“A essência da responsabilidade subjetiva vai assentar, fundamentalmente, 

na pesquisa ou indagação de como o comportamento contribui para o 

prejuízo sofrido pela vítima. Assim procedendo, não considera apto a gerar o 

efeito ressarcitório um fato humano qualquer. Somente será gerador daquele 

efeito uma determinada conduta, que a ordem jurídica reveste de certos 

requisitos ou de certas características. Assim considerando, a teoria da 

responsabilidade subjetiva erige em pressuposto da obrigação de indenizar, 

ou de reparar o dano, o comportamento culposo do agente, ou simplesmente 

a culpa, abrangendo no seu contexto a culpa propriamente dita e o dolo do 

agente”.  
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Silvio de Salvo Venosa
170

 salienta ao comentar o artigo 927 do atual Código Civil que: 

 

"Não nos parece, como apregoam alguns, que o estatuto de 2002 fará 

desaparecer a responsabilidade com culpa em nosso sistema. A 

responsabilidade objetiva, ou responsabilidade sem culpa, somente pode ser 

aplicada quando existe lei expressa que autorize ou no julgamento do caso 

concreto, na forma facultada pelo parágrafo único do art. 927. Portanto, na 

ausência de lei expressa, a responsabilidade pelo ato ilícito será subjetiva, 

pois esta é a regra geral no direito brasileiro. Em casos excepcionais, 

levando em conta os aspectos da nova lei, o juiz poderá concluir pela 

responsabilidade objetiva no caso que examina. No entanto, advirta-se, o 

dispositivo questionado explica que somente pode ser definida como 

objetiva a responsabilidade do causador do dano quando este decorrer de 

‘atividade normalmente desenvolvida’ por ele”. 

 

Assim como decorrência da evolução histórico-social, a responsabilidade objetiva 

surgiu durante a Revolução Industrial ocorrida na Europa em meados do séc. XVIII com o 

desenvolvimento industrial e demais fatores industriais como a substituição do ferro pelo aço. 

As grandes escalas de produção e a mecanização dos sistemas produtivos aumentaram a 

produtividade e a circulação de riquezas ao tempo em que houve o crescimento dos acidentes 

trabalhistas. Surgiu então, a necessidade de reparar os danos sofridos pelos empregados. 

Importante destacar a doutrina de Saleilles, ainda no século XIX, que, pautado pela 

chamada teoria do risco, contribuiu para o fortalecimento da responsabilidade objetiva ou da 

responsabilidade sem culpa. Do trabalho de Saleilles destacou-se o estudo intitulado “Les 

Accidents du Travail et la Responsabilité Civile”
171

 em 1897 Também importante foi a obra 

de Josserand
172

, “Evolutions e Actualités” de 1936. 

Em especial, após a revolução industrial, passou-se a abandonar-se o elemento 

subjetivo (e moral) da responsabilidade civil, rumo a uma averiguação objetiva da culpa. 

Alvino Lima expõe claramente os motivos que contribuíram para tal evolução: 
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“Dentro do critério da responsabilidade fundada na culpa não era possível 

resolver um sem-número de casos que a civilização moderna criava ou 

agravava; imprescindível se tornara, para a solução do problema da 

responsabilidade extracontratual, afastar-se do elemento moral, da pesquisa 

psicológica, do íntimo do agente, ou da possibilidade de previsão ou de 

diligência [...]. O fim por atingir é exterior, objetivo, de simples reparação e 

não interior e subjetivo, como na imposição da pena”
173

.  

 

Nas palavras de Orlando Gomes
174

 a obrigação de indenizar sem culpa nasce por 

ministério da lei, para certos casos, por duas razões: “a primeira, seria a consideração de que 

certas atividades do homem criam um risco especial para os outros, e a segunda, a 

consideração de que o exercício de determinados direitos deve implicar a obrigação de 

ressarcir os danos que origina”. Para Maria Helena Diniz
175

: “A responsabilidade objetiva 

funda-se num princípio de equidade, existente desde o direito romano: aquele que lucra com 

uma situação deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes (ubi 

emolumentum, ibi onus; ubi commoda, ibi incommoda)”. 

A evolução objetiva da responsabilidade foi possível, portanto em razão de elementos 

como: o desenvolvimento do seguro de responsabilidade, a criação de sistemas de 

responsabilização coletiva (como a previdência social, os seguros de vida, de bens, acidentes 

de trabalho, dentre outros). Diante disso logo surgiram legislações inovadoras culminaram por 

inserir no sistema pátrio a ideia da responsabilidade civil objetiva. Exemplo claro desse 

sistema é a legislação que disciplinou as relações nas estradas de ferro, marco da 

responsabilidade objetiva no Brasil. 

Como consta expressamente no artigo 927 do atual Código Civil o dever de 

indenizar/ressarcir, fundado no conceito objetivo do parágrafo único, confirma a doutrina do 

risco criado ao dizer que, de forma independente da culpa e dos casos especificados em lei, há 

obrigação de reparar o dano, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano, por sua natureza, implica risco para os direitos de outrem. Prevê-se assim, várias 

situações nas quais é dispensado o elemento culpa, como no abuso de direito (art. 927 c/c art. 

187), na atividade de risco por fato do serviço (art. 927 § único), pelo fato do produto (art. 

931), por fato de outrem (arts. 932 e 933), por fato da coisa (arts. 936 a 938).  
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Hoje em nosso ordenamento jurídico a responsabilidade objetiva está presente também 

em legislação especial, podendo ser citados como exemplos o Decreto n. 2.681/12, que dispõe 

sobre as estradas de ferro; a Lei n. 7.565/86; O Código Brasileiro de Aeronáutica; o Decreto-

lei n. 227/67; Código de Mineração; o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e o 

Código de Trânsito Brasileiro. 

Assim o direito contemporâneo, buscando primordialmente o ressarcimento da vítima, 

e a reparação ao dano injusto por ela suportado consagra assim (desde a promulgação da 

CF/1988) o princípio da dignidade da pessoa humana como elemento basilar da República 

Federativa do Brasil. Nesse sentido, aduz Maria Celina Bondin de Moraes ao analisar as 

conseqüências da constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a responsabilidade 

civil: 

 

“O princípio da proteção da pessoa humana, determinado 

constitucionalmente, gerou no sistema particular da responsabilidade civil, a 

sistemática extensão da tutela da pessoa da vítima, em detrimento do 

objetivo anterior de punição do responsável. Tal extensão, neste âmbito, 

desdobrou-se em dois efeitos principais: de um lado, no expressivo aumento 

das hipóteses de dano ressarcível; de outro, na perda de importância da 

função moralizadora, outrora tida como um dos aspectos nucleares do 

instituto”.
176

 

 

 

Além desse princípio ressalta-se que o sistema de responsabilidade civil brasileiro está 

hoje alicerçado na solidariedade social e na justiça distributiva, em conformidade com os 

preceitos constitucionais.  

Maria Helena Diniz
177

 assim definine tal sitema: 

 

“[...] poder-se-á definir a responsabilidade civil como a aplicação de medidas 

que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a 

terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele 

responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade 

subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade 

objetiva)”. 
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Para a autora o conceito de responsabilidade civil aborda o dano moral ou patrimonial, 

a responsabilidade civil objetiva, que independe da existência da culpa, bastando, apenas, o 

dano e o nexo de causalidade; ou a subjetiva, que se baseia na culpa de forma a apresentar um 

dos mais modernos conceitos sobre o tema. 

Para Álvaro Villaça Azevedo
178

:  

 

"ou o devedor deixa de cumprir um preceito estabelecido num contrato, ou 

deixa de observar o sistema normativo, que regulamenta sua vida. A 

responsabilidade nada mais é do que o dever de indenizar o dano. 

(...) responsabilidade civil é a situação de indenizar o dano moral ou 

patrimonial, decorrente de inadimplemento culposo, de obrigação legal ou 

contratual, ou imposta por lei". 

 

 

Tal conceito inclui a responsabilidade civil contratual e uma abrangência total de 

responsabilidade ao remeter ao sistema normativo, englobando todos os tipos de 

responsabilidade que estiverem no texto legal, assim sendo, a responsabilidade extracontratual 

subjetiva e objetiva e todas as demais que vierem a ser integradas ao sistema. 

Esse mesmo autor
179

 ressalta uma importante informação etimológica informando que 

a palavra "responsabilidade":  

 

“descende do verbo latino respondere, de spondeo, primitiva obrigação de 

natureza contratual do direito quiritário, romano, pela qual o devedor se 

vincula ao credor nos contratos verbais, por intermédio de pergunta e 

resposta (spondesne mihi dare Centum? Spondeo, ou seja, prometes me dar 

um cento? Prometo".
180

 

 

Desse conceito e estrutura etimológica depreende-se que só se pode falar em 

responsabilidade civil onde houve violação de dever jurídico e o dano, em outras palavras, 

somente se cogita responsabilidade onde houve um dever jurídico preexistente e uma 
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obrigação descumprida. Para alguns autores salienta-se inclusive a dimensão ético/ moral que 

o cumprimento da obrigação agrega à questão da responsabilidade civil. Assim a 

responsabilidade civil possuiria um caráter punitivo e pedagógico para a sociedade ao garantir 

à vítima a reparação de seu prejuízo uma vez que apenas o conforto gerado pelo “sentimento 

social ou humano”, nas palavras de Caio Mario da Silva Pereira não são suficientes para 

reparação do dano: 

 

“A responsabilidade civil consiste na efetivação da reparabilidade abstrata 

do dano em relação a um sujeito passivo da relação jurídica que se forma. 

[...] Não importa se o fundamento é a culpa, ou se independe desta. Em 

qualquer circunstancia, onde houver subordinação de um sujeito passivo à 

determinação de um dever de ressarcimento, aí estará a responsabilidade 

civil”.
181

   

 

 

A ideia de responsabilidade é importante inclusive para alguns autores como elemento 

edificante da moral do ser humano e do grupo social ao qual ele pertence. Visto por esse 

ângulo, a noção de responsabilidade acompanha a ideia de amadurecimento e de escolha, de 

decisão consciente. Como disse José de Aguiar Dias: “Toda manifestação da atividade 

humana traz em si o problema da responsabilidade. Isso talvez dificulte o problema de fixar o 

seu conceito, que varia tanto como os aspectos que pode abranger, conforme as teorias 

filosófico-jurídicas”. E mais, o peso da responsabilidade é tamanho que torna o ser humano 

capaz de criar “grupos” a fim de mitigá-la, enfraquecê-la. Esse processo de esfacelamento da 

responsabilidade em grupos e multidões marcou diversos momentos históricos. Sobre isso 

Soren Kierkegaard, um dos pioneiros do existencialismo do século XIX, diz: 

 

"Uma multidão em seu próprio conceito é o falso, pelo fato de deixar o 

indivíduo completamente impune e irresponsável ou, no mínimo, 

enfraquecer seu senso de responsabilidade, reduzindo-o a uma fração". Nas 

Confissões, Santo Agostinho usou esse senso de responsabilidade 

enfraquecido pela pressão dos pares como traço central da meditação sobre o 

vandalismo de sua juventude "porque temos vergonha de recuar quando os 

outros dizem 'Vamos!'." E insistiu tanto quanto Aristóteles e os 

existencialistas no reconhecimento da responsabilidade pessoal pelo que 

fazemos. Um senso de responsabilidade enfraquecido não enfraquece o fato 

da responsabilidade ”.
182
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Decantadas as primeiras definições acerca da responsabilidade civil entendemos 

primariamente que tal instituto se aplicará à medida que houver a necessidade de reparação de 

danos materiais ou morais causados à pessoa ou ao patrimônio de alguém
183

 

independentemente de culpa. Passemos a análise de seus elementos constitutivos. 

 

 

3.1.2 Elementos ou pressupostos da responsabilidade civil no direito brasileiro  

 

 

Diante da disparidade acerca do conceito e espécies de responsabilidade civil a 

apresentação de seus pressupostos também se torna um tanto instável. 

Elementos como “fato danoso” e “prejuízo”, bem como o elo entre eles parecem ser 

fundamentais a vários doutrinadores. No entanto, a culpa, a antijuridicidade ou culpabilidade 

não recebem o mesmo tratamento pela doutrina. Ante tais divergências, entendemos que para 

o direito civil brasileiro os pressupostos ou elementos da responsabilidade são: Ação 

(comissiva ou omissiva), dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano. Passemos a 

análise de cada um deles.    

 

3.1.2.1 Ação ou conduta humana  

 

Entende-se por ação: "todo ato humano, comissivo ou omissivo, ilícito ou lícito, 

voluntário e objetivamente imputável, do próprio agente ou de terceiro, ou o fato de animal ou 

coisa inanimada, que cause dano a outrem, gerando o dever de satisfazer os direitos do 

lesado”.
184

 De forma que o conceito abrange assim diversas formas de exteriorização da 

conduta, de maneira comissiva ou omissiva desde que na esfera da responsabilidade civil, tal 

ação seja capaz de gerar danos a serem posteriormente ressarcidos ao lesados.  
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Interpretando o conceito acima, constata-se que a responsabilidade decorrente de ato 

ilícito baseia-se na ideia de culpa, enquanto que a responsabilidade sem culpa (objetiva) 

funda-se no risco. 

E mais, essa conduta, positiva ou negativa, passível de responsabilidade civil pode ser 

praticada: a) pelo próprio agente causador do dano; b) por terceiros, nos casos de danos 

causados pelos filhos, tutelados, curatelados (art. 932, I e II, CC), empregados (art. 932, III, 

CC), hóspedes e educandos (art. 932, IV, CC); e, ainda, c) por fato causado por animais e 

coisas que estejam sob a guarda do agente (art. 936, CC). 

 

3.1.2.2 Dano e sua relevância 

 

Elemento imprescindível da responsabilidade civil, o dano deve, portanto ser passível 

de comprovação. Nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho, apud Pablo Stolze Gagliano e 

Rodolfo Pamplona Filho: 

 

"O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria 

que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse dano. 

Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode responsabilidade sem 

dano. Na responsabilidade objetiva, qualquer que seja a modalidade do risco 

que lhe sirva de fundamento – risco profissional, risco proveito, risco criado 

etc. -, o dano constitui o seu elemento preponderante. Tanto é assim que, 

sem dano, não haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa 

ou até dolosa".
185

   

 

 

O dano pode ocorrer na esfera patrimonial consistido assim em lesão do patrimônio 

material da vítima. Nesse caso vislumbra-se uma desvalorização ou destruição deste, passível 

de quantificação pecuniária e, portanto de ressarcimento indenizatório a ser calculado pela 

diferença entre o bem deteriorado e o real valor do bem.  

Para Agostinho Alvim
186

, o termo dano, em sentido amplo, significa “a lesão a 

qualquer bem jurídico, incluindo o dano moral. E, em sentido restrito, seria a lesão do 

patrimônio, considerado este como o conjunto das relações jurídicas de uma pessoa, 

apreciáveis em dinheiro”. Para Maria Helena Diniz: “o dano pode ser definido como a lesão 
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(diminuição ou destruição) que, devido a um certo evento, sofre uma pessoa, contra sua 

vontade, em qualquer bem ou interesse jurídico, patrimonial ou moral”
187

. 

Importante salientar assim que o dano além de real deve ser passível de comprovação 

por àquele que se diz lesado ainda que em casos de responsabilidade civil eregidas nas 

relações de consumo onde se alegue a responsabilidade objetiva do fornecedor. Não há, 

portanto que se confundir o ônus da prova do fornecedor com a prova do dano que deve ser 

realizada pelo consumidor. Tal fato fica claro na decisão abaixo
188

: 

 

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRÓTESE 

MAMÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. A responsabilidade 

civil do fornecedor do produto é objetiva - art. 12 do CDC -, fato que 

não exclui o ônus do consumidor de provar o dano e o nexo de 

causalidade. "O ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação 

de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em 

relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor 

(dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do 

encargo probatório do art. 333 do CPC" - lição doutrinária. Apelo 

desprovido. Unânime. Caso em que a prova não evidenciou liame causal 

entre a prótese mamária fornecida pelas rés e os alegados danos sofridos pela 

autora. Sentença de improcedência confirmada. NEGARAM 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME”. (grifo nosso). 

 

O dano material engloba ainda o chamado dano emergente (diminuição do patrimônio 

do titular do bem atingido pela deterioração ou destruição) e o lucro cessante (aquilo que o 

titular do bem deixou de ganhar com a ocorrência do dano).  

Uma vez ocorrido o dano junto a elementos como honra e a moral estaremos diante do 

chamado dano moral, ou seja, aquele que recai sobre interesses não patrimoniais de pessoa 

física ou jurídica. Nesse caso são comuns as ofensas à personalidade, mas também sob forma 

de dor, sofrimento e angústia. Há ainda situações em que a frustração, o incômodo ou o mero 

aborrecimento são causadores da indenização. 
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Em um contexto contemporâneo surgem novas situações existenciais de dano e novas 

categorias de prejuízos. Ocorre assim, a ampliação dessa categoria culminando nos “novos 

danos”, aventados em três espécies: danos morais coletivos, danos sociais e danos por perda 

de uma chance. Com relação ao nosso estudo, merecem ser explicitados os dois primeiros.  

Os danos morais coletivos estão associados aos direitos de 3ª geração ou de 

solidariedade. Ocorre a violação a de tais direitos quando se afrontam direitos da 

personalidade em seu aspecto individual homogêneo ou coletivo em sentido estrito, em que as 

vítimas são determinadas ou determináveis (fundamentado pelo art. 81, parágrafo único, 

incisos II e III do CDC). A indenização é destinada a elas, vítimas, diferentemente do caso de 

dano social. 

 O Superior Tribunal de Justiça tratou de um caso de dano moral coletivo, por 

exemplo, no REsp. 866.636/SP, DJ 06/12/2007, a 3ª Turma do STJ
189

, na questão conhecida 

como "o caso das pílulas de farinha", posicionou-se a favor da compensação pelos danos 

morais coletivamente sofridos.  

Enquanto isso os danos sociais, nas palavras de Antônio Junqueira de Azevedo, são 

aqueles que causam um rebaixamento no nível de vida da coletividade e que decorrem de 

conduta socialmente reprováveis. Tal tipo de dano dá-se quando as empresas praticam atos 

negativamente exemplares, ou seja, condutas corriqueiras que causam mal estar social. 

Envolvem interesses difusos e as vítimas são indeterminadas ou indetermináveis 

(correspondem ao art. 81, parágrafo único, inciso I do CDC). 

 Aqui comumente o juiz fixa a verba compensatória e aquela de caráter punitiva a 

título de dano social. Essa indenização derivada do dano social não será destinada à vítima, 

mas a um fundo de proteção consumeirista (art. 100 do CDC), ambiental ou trabalhista. Um 

exemplo foi a decisão do TRT-2ª Região (processo 2007-2288), que condenou o Sindicato 

dos Metroviários de São Paulo e a Cia do Metrô a pagarem 450 cestas básicas a entidades 

beneficentes por greve abusiva. 

Assim nota-se uma maior preocupação com direitos coletivamente tutelados e sua 

reparação por meio dos “novos danos”, em especial no caso do dano social e coletivo, 

espécies que podem perfeitamente incluir a discussão de danos causados por fatos de produtos 

que no momento de sua inserção no mercado de consumo eram aparentemente inofencivos.  
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3.1.2.3 Nexo de causalidade  

 

O último elemento essencial à responsabilidade civil estabelece a relação de 

causalidade entre a conduta humana (ação ou omissão do agente) e o dano verificado é 

evidenciado pelo verbo "causar", contido no art. 186 do Código Civil. Sem ele, não existe a 

obrigação de indenizar. Ainda sobre o dano, se sua causa não estiver relacionada com o 

comportamento do agente não haverá que se falar em relação de causalidade e, portanto em 

obrigação de indenizar. Nexo de causalidade é, pois, o elo entre a conduta e o dano. 

Para Alvino Lima
190

 é pressuposto essencial da responsabilidade subjetiva pelo 

ressarcimento de danos que entre estes e o ato tido como culposo exista relação de 

causalidade. Para Maria Helena Diniz, “tal nexo representa, portanto, a relação necessária 

entre o evento danoso e a ação que o produziu, de tal sorte que essa é considerada como sua 

causa.” 
191

E é mister que assim ocorra, pois que afastando-se o resultado danoso da ação do 

agente, não se pode filiar o resultado a tal ação
192

. 

 

3.1.3 A culpa como elemento ou pressuposto na responsabilidade civil: a teoria do 

risco 

 

O elemento “culpa” durante um longo período foi tratado como pressuposto da 

responsabilidade civil, no entanto com o surgimento de novas teorias nessa seara do direito, 

tal elemento recebeu tratamento diverso pela doutrina e pelo legislador. Passemos à análise 

dessa evolução.  

Como ilustração, trazemos aqui alguns conceitos de culpa; primeiramente o de Caio 

Mario
193

, para quem: "pode-se conceituar culpa como um erro de conduta, cometido pelo 

agente que, procedendo contra direito, causa dano a outrem, sem a intenção de prejudicar, e 

sem a consciência de que seu comportamento poderia causá-lo”. 
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Maria Helena Diniz
194

 traz a seguinte transcrição da definição de culpa: 

 

"René Savatier, de modo lapidar; define-a como a inexecução de dever que o 

agente podia conhecer e observar. Pressupõe, portanto, um dever violado 

(elemento objetivo) e a imputabilidade do agente (elemento subjetivo). A 

imputabilidade abrange a possibilidade, para o agente, de conhecer e de 

observar o dever, pois para que alguém pratique ato ilícito e responda pela 

reparação do dano que causou será necessário que tenha capacidade de 

discernimento, de modo que aquele que não puder ter vontade própria ou for 

desprovido de enteru1imento não incorrerá em culpa, por ter inidoneidade 

para praticar ato ilícito”. 

 

No entanto, juntamente com a profusão de ideias do período pós-industrial e com a 

criação da ideia da responsabilidade objetiva surgiu a chamada “teoria do risco” que, em 

oposição à teoria da culpa, vem sendo cada vez mais difundida nas normatizações atuais sobre 

a responsabilidade civil afastando a essencialidade da culpa na responsabilidade civil. 

Partindo do fato em si, para a imposição do dever de indenizar, se baseia nos princípios da 

equidade e da justiça, afastando a impossibilidade prática da vítima em provar a culpa do 

causador do dano o que foi possível por meio da inversão do ônus da prova. Para Savatier
195

: 

 

“a responsabilidade, fundada no risco, consiste, portanto, na obrigação de 

indenizar o dano produzido por atividade exercida no interesse do agente e 

sob seu controle, sem que haja nenhuma indagação sobre o comportamento 

do lesante, fixando-se no elemento objetivo, isto é, na relação de causalidade 

entre o dano e a conduta do causador”. 

 

Para Maria Helena Diniz
196

 a culpa não pode ser afastada da ideia de responsabilidade 

apenas pelo surgimento do risco. Afirma a autora:  

 

“é preciso deixar bem claro que a culpa continua sendo o fundamento da 

responsabilidade civil, que o risco não a anulou, constituindo-se ao seu lado, 

também como fundamento da responsabilidade civil” 

 

 (...) “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 
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pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”  

 

Tal pressuposto inerente da conceituação da responsabilidade objetiva acabou criando 

subdivisões da teoria do risco que a doutrina a classificou como: teoria do risco integral, risco 

proveito/ teoria do risco criado. 

Pelo risco proveito entende-se realmente a socialização dos custos decorrentes dos 

danos a terceiros, a todos aqueles que, direta ou indiretamente, se beneficiem da atividade. 

Não se limita a onerar apenas o agente diretamente beneficiado, posto que, nas transações 

jurídicas, o potencial valor das reparações civis passa a ser mais um item na estrutura de 

custos dos agentes econômicos. Baseia-se assim no princípio do “ubi emolumentum ibi onus”, 

pelo qual; do lucro nasce o encargo. Tal teoria permite finalmente uma divisão dos custos 

reparatórios. 

Para a “teoria do risco criado”, apenas os responsáveis por atividades que 

intrinsecamente geram algum perigo ou que possam efetivamente gerar lesão ao meio 

ambiente poderão responder objetivamente. Contudo, essa regra não é absoluta, pois nas 

situações em que a atividade não apresenta potencialidade de dano ambiental, admite-se 

excludentes de responsabilidade, como são os casos de, v.g, caso fortuito e/ou força maior. 

Tal é adotada em vários países, dentre eles: Alemanha, Espanha, Itália, França e Portugal. 

A “teoria do risco-proveito”, inicialmente delineada para responsabilizar os agentes 

econômicos, enseja, em sua formulação atual, um deslocamento para a “teoria do risco 

criado”. Não mais se pressupõe o risco como um elemento da atividade economicamente 

proveitosa ao agente, mas o conceito é ampliado de modo a atingir qualquer atividade que 

seja potencialmente danosa à esfera jurídica de terceiros
197

. 

Para alguns autores como Serpa Lopes
198

 uma teoria se diferencia da outra, pois a 

teoria do risco criado seria de maior abrangência que a do risco-proveito. Para ele: “não se 

cogita especificamente do fato de ser o dano correlativo de um proveito ou vantagem para o 

agente elucida que pelo fato de o homem fruir todas as vantagens de sua atividade, resulta-lhe 

o justo ônus dos encargos pelos riscos e prejuízos que criou”. 
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Também para Caio Mario da Silva Pereira
199

 o risco criado se difere do risco-proveito, 

pois, para a primeira não se cogita especificamente do fato de ser o dano correlativo de um 

proveito ou vantagem para o agente. 

Valioso frisar um posicionamento sobre qual das duas teorias, a do risco proveito, ou a 

do risco criado, teria influenciado a responsabilidade civil prevista pela segunda parte do 

parágrafo único do artigo 927 do atual Código Civil, o que será determinante para a posterior 

discussão da exclusão de responsabilidade civil pelo risco de desenvolvimento em nosso 

ordenamento. Esta espécie de risco inserida no artigo acima se difere do risco-proveito, pois, 

nela não se cogita especificamente do fato de ser o dano correlativo de um proveito ou 

vantagem para o agente.
200

 

  A corrente majoritária sobre esse tema defende a influência do risco criado para 

fixação da responsabilidade civil objetiva genérica no direito brasileiro, pela qual é necessário 

apenas que a conduta perigosa e causadora de danos implique no dever indenizatório sem o 

questionamento sobre o proveito ou não almejado com o dano causado. Nesse 

posicionamento encontra-se Caio Mario da Silva Pereira, para quem: 

 

“De outro lado, muito embora a ideia de proveito haja influenciado de 

maneira marcante a teoria do risco, a meu ver é indispensável eliminá-la, 

porque a demonstração, por parte da vítima, de que o mal foi causado não 

porque o agente empreendeu uma atividade geradora de dano, porem porque 

desta atividade ele extraiu um proveito, é envolver, em última análise, uma 

influência subjetiva na conceituação da responsabilidade civil”
201

.  

 

Também corroboram a tese de derrota do risco-proveito: Rui Stoco, Cavalieri Filho e 

Carlos Roberto Gonçalves.  

José Acir Lessa Giordani com o apoio de Wendell Lopes Barbosa de Souza afirma ver 

na obra de Salleiles e Josserand um aprimoramento da teoria do risco criado a partir do risco 

proveito “com a vantagem de dispensar a prova de que o autor do fato auferiria vantagens 
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econômicas da atividade que resultou no dano, já que o risco terá incidência em todas as 

atividades desenvolvidas, ainda que se trate de mero lazer ou recreação”
202

.   

 Para Maria Helena Diniz
203

: “o Código Civil, ao prever as hipóteses de 

responsabilidade civil por atos ilícitos, consagrou a teoria objetiva em vários momentos, como 

no artigo 927, parágrafo único, substituindo a culpa pela ideia do risco proveito (RT, 

433:96)”. E sobre a concepção moderna de responsabilidade: “comporta dois pólos; o 

objetivo, onde reinam o risco criado, e o subjetivo, onde triunfa a culpa”.
204

   

Nesse entendimento Silvio Rodrigues
205

 pondera: “o tamanho do risco deverá ser 

posto em paradigma com o tamanho do lucro obtido ou almejado pelo empresário”. Vemos 

aqui no entender desses dois doutrinadores a adoção da teoria do risco proveito para a criação 

e adoção da responsabilidade civil genérica nas atividades perigosas.    

Já para a teoria do risco integral admitida no âmbito do direto administrativo, a 

responsabilidade decorre da própria atividade, sendo uma forma de repartir por todos os 

membros da coletividade os danos atribuídos ao Estado, ainda que o dano seja decorrente da 

atividade da vítima o que implica na atribuição ao explorador da atividade a total 

responsabilidade por qualquer dano dela decorrente, independentemente da voluntariedade da 

ação, da legalidade ou da licitude da atividade desenvolvida. 

É imperioso ressaltar que essa atividade pode ser explorada tanto pela pessoa física 

quanto pela jurídica, assim como o dano oriundo desta não precisa ser necessariamente 

efetivo, incluindo-se também o potencial. 

A decisão abaixo demonstra como a teoria do risco integral associado ao direito 

adminstrativo impõe ao Estado uma responsabilidade pela prestação de seus serviços: 

 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRO NÃO-

USUÁRIO. A responsabilidade, no caso dos autos, é objetiva, nos termos do 

art. 37, § 6º, da Constituição Federal, fundada no risco administrativo. Tal 

dispositivo tem aplicação, inclusive, nos casos de responsabilidade civil 

extracontratual, hipótese em tela, haja vista que o terceiro lesado (segurado) 
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não mantinha qualquer vínculo jurídico com a concessionária, a qual 

somente se exime da responsabilidade se demonstrada a ocorrência de uma 

das excludentes do nexo causal, prova que não aportou aos autos. A 

responsabilidade objetiva da concessionária tem amparo, igualmente, no art. 

17 do CDC, o qual equipara ao consumidor todas as vítimas do evento 

danoso, ainda que não mantenham relação contratual com o fornecedor. 
APELAÇÃO DESPROVIDA.”

206
 

 

Verificou-se assim estreita ligação entre os elementos que compõem a 

responsabilidade civil, vez que especialmente na comprovação do dano há que se demonstrar 

o nexo causal. Logo, se a atividade é desenvolvida por fornecedor que enquadra no risco da 

atividade, sua responsabilidade objetiva aceitará algumas excludentes previstas pelo CDC 

sem, no entanto afastar os elementos básicos que compõem a responsabilidade civil prevista 

na norma civil.  

Também relevante é o teor do artigo 422 do Código Civil
207

 que preceitua: “Os 

contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, 

os princípios de probidade e boa-fé”, vez que sua devida aplicação pode gerar uma 

possibilidade de minimização dos riscos, e consequentemente dos danos. Essa visão ética da 

responsabilidade civil atrelada às relações de consumo é de fundamental importância para a 

sociedade de massa contemporânea. 

 

 

 

3.2 Responsabilidade civil no direito comparado 

 

 

 

Após a apresentação sobre o conceito e pressupostos da responsabilidade civil no 

direito brasileiro, fundamental é a comparação desse instituto no direito comparado. Partindo 

da análise do direito civil contemporâneo encontramos na maioria dos países a adoção da 

responsabilidade objetiva.  
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Como exemplo, encontramos a responsabilidade objetiva na legislação francesa 

inicialmente em Saleilles e Josserand
208

, conforme visto, e posteriormente defendida por 

Savatier como confirmação da teoria do risco.    

 No direito americano, inicialmente se falava apenas no “privity of contract” que 

possibilitou o crescimento da indústria a medida que limitava a responsabilidade civil do 

fornecedor. Com o passar dos anos, e adoção da teoria do risco surgiram teorias que definiram 

os produtos em coisas perigosas em si mesmas ou “things inhrently dangerous” e coisas 

perigosas como conseqüência de um defeito de fabricação ou “things dangerous because of 

negligence construction”. Tais definições culminaram no chamado “dever de diligência” 

(duty of care), exceção ao “privity of contract” e abriu caminho para o alargamento da ideia 

de garantia além dos contratantes originários, extendendo-se a terceiros, portanto. Assim, nos 

anos 60, a jurisprudência americana registrava vários casos de enfraquecimento da 

responsabilidade civil baseada na culpa.
209

   

Assim, no direito americano existe ainda a necessidade de existência de danos, a 

deficiência inerente do produto o nexo de causalidade e o uso apropriado do produto.     

O direito inglês também apresentou evolução semelhante no tocante a utilização da 

responsabilidade civil objetiva que fez com que ao longo dos anos a “House of Lords” se 

afastasse da exigência de prova por parte do consumidor em vários casos em que o dano se 

mostrou inequívoco. Tal comportamento foi reforçado com a adoção da Diretiva pela The 

consumer protection act, de 1987. 

A responsabilidade civil do fornecedor italiano era claramente baseada na culpa (com 

exceção do vício oculto) inicialmente. Baseado em seu artigo 1491 do Código Civil de 1942 

que preceituava:  
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“Art. 1491 Esclusione della garanzia-Non è dovuta la garanzia (1490) se al 

momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti 

non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, 

che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.” e 2043 do 

mesmo instituto: “Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito -Qualunque fatto 

doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che 

ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185)”
210

.  

 

Somente com a introdução da Diretiva da CEE a doutrina e legislação italiana passaria 

a tratar a responsabilidade civil do produtor de outra forma, como salienta Francesco Di 

Galgano
211

: 

 

“A responsabilidade imposta ao produtor prescinde da prova de culpa. É 

uma responsabilidade objetiva, mas não uma responsabilidade por “risco da 

empresa”. É ligada ao fato do produtor colocar em circulação um produto 

defeituoso, no sentido preciso do artigo 5, competindo à vítima, pelo artigo 

8, o ônus de provar o dano, o defeito e o nexo causal entre o defeito e o 

dano”. 

 

 

Vê-se, pois até aqui que para outros Estados os elementos essenciais da 

responsabilidade civil são os mesmos.  

No direito português a adoção da Diretiva 85/374 veio ampliar as vertentes da 

responsabilidade civilde forma a criar uma responsabilidade objetiva relativa (não absoluta) 

que se desmenbra em: responsabilização do produtor no caso de garantia e responsabilidade 

contratual; responsabilidade contratual subjetiva e responsabilidade objetiva fundada na 

Diretiva européia (introduzida no ordenamento pátrio pelo Decreto n. 383/89).  

O direito espanhol inicialmente optou pelo princípio do neminen laedere (dever de não 

lesar ao outro) e que trazia a culpa como elemento essencial para responsabilização civil do 

produtor sem deixar de lado a responsabilidade contratual entre fornecedor e consumidor. No 

entanto apenas tais teorias se demonstraram insuficientes e a interpretação dos artigos 1092 e 

1093 do Código Civil Espanhol passaram a presumir a culpa do fabricante facultando-lhe 

prova em contrário.   

                                                           
210

 Art 1491- Exclusão da garantia- não é devido à garantia (1490) se, no momento do contrato, o comprador 

conhecia os vícios da coisa, também não é devido se os defeitos eram facilmente reconhecíveis, exceto, neste 

caso, se o vendedor havia afirmado que era livre de defeitos "e 2043 do mesmo instituto:". Art. 2043-

Ressarcimento por fato ilícito - Qualquer ato ilegal feito intencionalmente ou por negligência que causa danos 

injusto para os outros, obriga a pessoa que cometeu a ressarcir o dano (Código Penal. 185) (tradução nossa). 
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 DI GALGANO, Francesco. Caratteri generali della responsabilità Del produttore, p.3 apud ROCHA, Silvio 

Luís Ferreira da. Responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto no direito brasileiro. Biblioteca 

de Direito do Consumidor, v. 4, São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2000, p.37-38. 
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Ao contrário de alguns ordenamentos citados, os alemães partiram da teoria 

extracontratual para fundamentar a responsabilidade entre consumidor e fabricante. A esse 

último a jurisprudência deixou o dever de segurança enquanto a prova de culpa restava ao 

consumidor. No entanto, mais a frente, por interpretação do § 831 do BGB a jurisprudência 

germânica passou a atribuir ao fabricante deveres totais de controle de seus produtos que uma 

vez demonstrados poderiam garantir-lhe exoneração de responsabilidade em alguns casos. 

Mesmo inclinada a aplicar a teoria da responsabilidade objetiva do fabricante, a legislação 

alemã aceita excludentes, dentre elas, a do risco de desenvolvimento.       

Na Argentina a proteção do consumidor se baseia primeiramente na responsabilidade 

civil prelecionada pelo sistema do Código Civil (artigo 1.198) que impõe a obrigação tácita se 

seguridade (de forma objetiva), a boa fé em matéria contratual e que aborda no artigo 

1.113
212

, na segunda parte do CC que incorpora a teoria do risco e do vício da coisa. Esse 

último inclusive incorporado pela lei que trata especificamente da matéria consumerista no 

país. 

Autores argentinos discutem assim uma aproximação da teoria do risco do 

desenvolvimento a do risco criado e da responsabilidade objetiva tendo em vista que a ideia 

de culpa associada à responsabilidade passa a ser um termo ultrapassado. Assim diz Roque 

Garrido
213

: 

 

“Para los que nos enrolamos em la teoria del riesgo creado todo lo que se 

há sostenido em cuanto a su fundamento ético al analizarse el tema de < 

riesgo de la cosa> em el derecho argentino y comparado es de aplicación a 

la problemática de las actividades riesgosas demostrándose, uma vez más, 

los aciertos de tal postura, sobre todo em la época que imperaba el axioma 

de que < no hay responsabilidad sin culpa>”.     

 

                                                           
212

 “Art. 1.113. La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo 

su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. En los supuestos de daños causados 

con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no 

hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o 

parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe 

responder. (Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de 

julio de 1968.) Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será 

responsable. (Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de 

julio de 1968.)”. (Grifo nosso). Disponível em:<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-

109999/109481/texact.htm>. Acesso em: 29/01/2012. 
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GARRIDO, Roque f. responsabilidad objetiva y riesgo creado, J.A; Semanario Del 3/7/73, n. 4306 apud 

CORDOBERA, Lidia M. Garrido; LAGO, José Manuel Busto. Los riesgos del desarrollo em uma visión 

comparada: Derecho argentino y Derecho español. Madrid: Reus, 2010, p. 34.  

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm
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Ressalta-se aqui o risco de desenvolvimento não é expressamente previsto nem na 

legislação civil, nem na consumerista, na Argentina. Dessa forma a interpretação do tema fica 

adstrita, para alguns autores à uma equiparação ou extensão do caso fortuito ou força maior. 

Assim após analisar o conceito de risco de desenvolvimento de vários autores argentinos, 

Lidia Garrido
214

 afirma: 

 

 

“Todas estas conceptualizaciones nos llevan a establecer ciertos elementos 

comunes, la dañosidad del producto no podia ser conocida por el productor 

al momento de la comercialización debido al estado de la ciencia en ese 

momento, pero vemos que todas reconocen también que el daño se 

encuentra en relación de causalidad con el producto, habrá que establecer 

entonces jurídicamente si corresponde la responsabilidad del fabricante o si 

corresponde algún tipo de excepción por avance de la ciencia, o por 

considerarlo una situación de fuerza mayor.” 

 

 

 

Finalmente, como o último país a incluir em seu ordenamento o conteúdo da Diretiva 

da CEE, a França, cujo sistema de responsabilidade civil baseia-se na culpa, no caso da 

responsabilidade do fabricante passou a dotar uma interpretação do artigo 1384, 1 do Code 

Civil e que retrata a presunção de culpa. A legislação francesa como elementos da 

responsabilidade civil a serem demonstrados pela vítima: o dano, o defeito e o nexo de 

causalidade entre ambos. Adota também algumas excludentes, porém menos abrangentes do 

que as do direito alemão.       

Analisando os sistemas legislativos acima foi possível notar um enfraquecimento 

gradativo de princípios como a relatividade do contrato e da culpa. A tendência atual no 

direito civil aponta principalmente nos países da CEE uma adoção da responsabilidade 

objetiva, principalmente como resposta do Estado à segurança do cidadão no caso de 

aquisição de produtos e serviços.  
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CORDOBERA, Lidia M. Garrido. La Responsabilidad por riesgo de desarrollo en materia de productos 

de consumo. Trabajo en Homenaje al Prof Francois Chabas. Disponível em:< 
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  3.3 Adoção do risco de desenvolvimento como excludente da responsabilidade 

civil do fornecedor: visões antagônicas 

 

O intuito desse estudo em confrontar diferentes legislações é apontar por meio do 

direito comparado as divergências existentes acerca da utilização do risco de desenvolvimento 

como excludente de responsabilidade civil. Tal tema é, conforme visto até agora, de extrema 

importância para o direito contemporâneo vez que atrela os princípios básicos do direito civil 

e da responsabilidade civil a outras áreas como o direito do consumidor e até ambiental. 

O risco de desenvolvimento, portanto perpassa a discussão da aplicabilidade da 

responsabilidade objetiva em setores especiais como a de produção de medicamentos e 

alimentos na sociedade atual, bem como permite a possibilidade ou não da responsabilidade 

civil nas novas tecnologias ainda em estudo nas quais a existência de riscos é imprevisível. 

Sobre a importância da análise do risco de desenvolvimento assevera Molinero:
215

 

 

“Estamos entonces frente a uma colisón de interesses que se traduce em el 

hecho de determinar si em los casos de riesgo de desarrollo debe permitirse 

la exoneración del fabricante  a través de la llamada excepción por estado 

de la ciencia y de la técnica y aqui debe destacarse um elemento decisivo: 

dado que em este supuesto nos encontramos com um fabricante que, como 

no mínimo há actuado com debida diligencia, el debate por la excepción no 

tiene lugar dentro de la tradicional responsabilidad por culpa, sino em el 

âmbito de los actuales sistemas de responsabilidad objetiva; los cuales, al 

introducir variables relacionadas com la contratación de seguros, la 

reducción de riesgos y la innovación tecnológica como valor a proteger, 

hacen que el debate se complique a extremos difíciles de imaginar em um 

principio. 

  

(...)  

 

Y precisamente por todo esto, también estamos convencidos de que El 

debate por los riesgos de desarrollo estará justo em primera línea de toda 

esta problemática. Al fin y al cabo, lo que se decida al respecto incidirá 

directamente en el desarrollo tecnológico y, por lo tanto, em la calidad  de 

vida y salud de la sociedad venidera.” 

 

O tema dos riscos de desenvolvimento como visto foi largamente difundido pela 

Diretiva 85/374 de 1985 da CEE e seu conteúdo absorvido pela maioria da legislação de 

diferentes países. Como reflexo disso há cada vez mais para decisões que interpretam a 

responsabilidade civil dos fabricantes de maneira diversa entre os Estados que a adotaram. 
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 MOLINERO, Ramiro José Prieto. El riesgo de desarrollo: um supuesto paradójico de la responsabilidad por 

productos. Dykinson: Madrid, 2005, p.34-35. 
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Como exemplo, podemos citar a não adoção da excludente pela Finlândia e Luxemburgo, de 

maneira absoluta enquanto Alemanha e Espanha a adotam de maneira parcial. Por isso, 

importante salientar as diferentes posições doutrinárias acerca do tema. 

     A responsabilidade civil por produtos defeituosos inclusive pode ser encontrada 

como uma problemática dentro do chamado “Direito dos danos”, divisão do direito civil 

contemporâneo.  

No Brasil assim como em outros Estados a questão se torna complexa à medida que o 

tema não encontra base legislativa clara tanto no Código Civil no qual se estabelecem as 

regras de responsabilidade civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo 

qual para discorrer sobre o tema há a necessidade de aproximação e estudo de ambas as 

normas. 

Conforme visto até agora, a possibilidade de se utilizar o risco de desenvolvimento 

como excludente de responsabilidade civil perpassa diferentes áreas como a dogmática 

jurídica e até a sociologia. Seu estudo não incide apenas sobre a interpretação e aplicação da 

norma civil e de consumo, mas questiona valores atuais da sociedade de massa, também 

entendida por nós como sociedade de risco. 

O histórico da redação do texto da Diretiva produzida pela Comunidade Européia 

demonstrou um real contraste de interesses contrastantes de fornecedores e consumidores, o 

que acarretou o caráter facultativo de seu texto que levou em conta o custo da produção de 

determinados setores da economia diante dos riscos assumidos nos casos de afastamento da 

excludente. O fato é que a adoção da excludente permanece complexa em termos legislativos, 

econômicos e sociais causando discrepâncias entre os diferentes ordenamentos e na doutrina 

conforme veremos a seguir. 

 

 

  3.3.1 Posicionamentos doutrinários a favor da adoção da excludente de 

responsabilidade civil do fornecedor no caso de risco de desenvolvimento (No Brasil e no 

direito comparado). 

 

O texto da Diretiva da CEE n. 85/374 de 1985 adota o risco de desenvolvimento como 

excludente de responsabilidade civil e traz em seu artigo 7º o seguinte conteúdo: “O produtor 

não é responsável nos termos da presente Diretiva se provar: (...) e) que o estado dos 

conhecimentos científicos e técnicos no momento da colocação em circulação do produto não 

lhe permitiu detectar a existência de defeito.”   
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Apesar de claro, o texto da Diretiva deixa aos Estados membros a possibilidade de 

adotar a excludente ou não. No caso dos países que optaram pelo texto exonerativo a maioria 

dos argumentos pende para a defesa de uma sociedade fundada na livre pesquisa e no 

comércio de massa. Para os defensores dessa teoria, um mercado fornecedor fadado a 

indenizar qualquer tipo de defeito decorrente de seus produtos, ainda que indetectáveis, 

estaria destinado ao fracasso e à limitação de suas pesquisas o que confronta a atual sociedade 

dos riscos.   

É comum inclusive que alguns países adotem a excludente apenas em alguns ramos de 

produção por entenderem serem estes mais suscetíveis aos riscos que a inovação e 

desconhecimento tecnológico podem trazer. Como exemplo temos a adoção da excludente ao 

ramo de medicamentos e farmacêutico. Tal ideia recebeu várias críticas dentre as quais
216

: 

 

“Molina Del Pozo critica fortemente esta alínea, segundo a qual não será 

imputável a responsabilidade ao produtor na situação indicada, pois a 

Diretiva se prestou a uma manipulação interessada de lobbystas na questão 

do risco de desenvolvimento aceito na Diretiva, notadamente os do ramo 

farmacêutico, em contraposição ao lobby dos consumidores”. 

 

Para James Marins
217

 “têm-se como defeitos juridicamente irrelevantes os que 

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

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

desenvolvimento” constituindo tais defeitos, excludentes de responsabilidade civil do 

fornecedor.  

O mesmo autor entende ser ilegítimo esperar que o produto possa superar o grau de 

conhecimento e de técnica existentes no momento de sua introdução no mercado.  

Um importante defensor da excludente de responsabilidade civil nesse caso é o 

doutrinador português João Calvão da Silva, responsável inclusive pelo projeto que se 

converteu no Dec. n. 383/89 introdutor da Diretiva européia 85/374/CEE no ordenamento 

português.  

Para ele, o que deve ser ressaltado é o intento do legislador (tanto da Diretiva quanto 

do Decreto português) que desejava pela excludente apontar a impossibilidade absoluta e 
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 JAEGER JUNIOR, Augusto. A Diretiva nº. 85/374/CEE em matéria de responsabilidade decorrente dos 

produtos defeituosos. São Paulo: LTr, 2002, p.237. 
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 SOUZA, James J. Marins de. Risco de desenvolvimento e tipologia das imperfeições dos produtos. Revista 

de Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, vol.6, jun./abr,1993, p. 121. 



120 

 

objetiva de descobrir os defeitos do produto pela ciência ou estado da arte disponível no 

momento da sua inserção no mercado de consumo. A incognoscibilidade, portanto (para esse 

autor) deve ser auferida nesse momento e não posteriormente com o passar dos anos e com a 

alteração dos modelos técnicos vigentes.      

Sanserino concorda com este posicionamento afirmando que “a precisão do momento 

de colocação do produto no mercado, faz com que haja uma delimitação dos parâmetros para 

imputar o risco ao produtor”
218

. 

Ainda para Calvão da Silva o Decreto português consagra uma “responsabilidade 

objetiva limitada” vez que inclui a excludente de responsabilidade civil por riscos de 

desenvolvimento, mas mantém a responsabilidade objetiva do produtor em outras situações de 

defeito.   

Nesse contexto o momento de inserção dos produtos no mercado
219

 em perfeitas 

condições determina para Calvão da Silva a questão da existência de defeito: 

 

“O critério decisivo é o de que o produto satisfaça as legitimas expectativas 

de segurança do grande público no momento da sua emissão no comércio, 

sem que do seu aperfeiçoamento ulterior possa inferir-se a existência de 

defeito naquele momento. (...) 

A apreciação do carácter defeituoso de um produto não será feita ex post, à 

luz de aperfeiçoamentos científicos e tecnológicos ulteriores introduzidos 

pelo mesmo ou diferente produtor em modelos sucessivos, mas ex ante, de 

acordo com as legítimas expectativas de segurança existentes em sua época, 

na época do seu lança mento no mercado.”
220

    

 

 

A fim de ressaltar suas ideias o autor português cita outros doutrinadores para 

reafirmar a ideia de que se o estado da arte não foi obedecido ou devidamente respeitado pelo 

produtor no momento de inserção do produto no mercado, aí sim estaríamos diante de caso de 

culpa e responsabilização do fornecedor. Em outro momento o mesmo autor diz: “[...] o efeito 

do desenvolvimento não deve entrar na Responsabilidade Objetiva do produtor em nome do 
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 SILVA, João Calvão da. Responsabilidade civil do produtor. Coimbra: Almedina, 1999, p.645. 



121 

 

progresso de um país e da humanidade. [...] Se fosse legislador mundial, global, nunca 

responsabilizaria o produtor pelo Risco do Desenvolvimento [...].” 
221

 

Rui Stoco aborda a questão por outro prisma. Diferentemente daqueles que discutem o 

aspecto temporal da inserção dos produtos no mercado, o autor salienta a tipologia dos 

defeitos e afirma que o risco de desenvolvimento não se inclui dentre os defeitos de origem ou 

projeto. Dessa forma o produto seria perfeito em sua concepção. Para ele no caso de risco de 

desenvolvimento estaríamos diante de elementos (defeitos) que só se manifestam quando já 

há defeito de origem identificável e que foi passível de identificação posteriormente. Por isso 

concorda o autor com a teoria que adota a excludente vez que para ele, o produtor inseriu 

produto perfeito no mercado e não teria segundo a tipologia dos defeitos motivo para ser 

responsabilizado.  

Se vista pela teoria que analisa a tipologia dos defeitos a excludente de 

responsabilidade civil por risco de desenvolvimento (na visão do autor acima) possibilita uma 

interpretação extensiva que, nessa visão, permitiria a aplicação da excludente aqui no Brasil, 

local em que a Diretiva européia não se aplica nem poderia ser incorporada diretamente.  

O que para Rui Stoco
222

 configurou ausência de defeito foi diversamente intitulado por 

Marcelo Calixto
223

 como “objetivamente defeituoso”. Para o primeiro autor, a possibilidade 

do fornecedor se eximir de sua responsabilidade na presença de risco de desenvolvimento 

estará atrelada ao fato de que são primeriamente necessários os três requisitos: defeito, dano e 

nexo causal. No entanto o autor afirma que excludente surge como “opção legislativa”, apesar 

de o fornecedor responder pelo dano de forma objetiva quando da entrada do produto no 

mercado de consumo. 

Sobre a definição de risco de desenvolvimento e a tipologia dos defeitos afirma 

Calvão da Silva
224

: 
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“Isso mostra que, pela sua natureza, os riscos do desenvolvimento podem ser 

assimilados aos defeitos de concepção, funcionando como uma espécie de 

vasos comunicantes: riscos que num certo estádio dos conhecimentos 

científicos e técnicos constituem defeitos do desenvolvimento, num estádio 

ulterior do progresso científico e técnico já serão defeitos de concepção ou 

projecto. 

(...) em termos conclusivos: o produtor é responsável, independentemente de 

culpa, pelos danos causados por defeitos dos seus produtos circulantes no 

mercado, salvo pelos chamados riscos do desenvolvimento. Solução 

equilibrada e prudente essa esta, a da responsabilidade objectiva mas 

limitada, que não deixa de ter presente a mais recente evolução verificada na 

experiência modelar dos EUA (...)”. 

 

Essa ideia de adoção da excludente como forma de aplicação de “responsabilidade 

objetiva limitada” é a mesma que tem feito com que países adotem a Diretiva 85/374/CEE, de 

forma restritiva com relação a produtos medicinais e farmacêuticos, o que inclusive se 

demonstrará em quadro comparativo mais abaixo (quadro comparativo 1).    

Na doutrina argentina, destacamos a opinião de Lidia Cordobera e José Lago
225

: 

 

“Nosotros compartimos la tendência de imputar la responsabilidad al 

fabricante y cremos que < la garantia de inocuidad> o mejor la<garantia de 

seguridad> corresponde a la estructura de todos los mercados, de um 

mercado libre e inclusive a la de economia planificada, correspondiéndose a 

la noción de Empresa y a la asunción por lamisma de los riesgos ínsitos em 

la actividad que desempeña, recordemos que siempre hemos sostenido la 

existência del riesgo del actividad com base em el critério objectivo de la 

creación de riesgos y no em um factor subjetivo.”   

 

 Adoção da excludente para alguns autores seria medida assecuratória do 

desenvolvimento científico e econômico, tendo em vista que para os defensores dessa corrente 

o ônus da responsabilidade por danos causados pelo desenvolvimento seria demasiadamente 

oneroso para que o fornecedor se mantivesse no mercado de consumo e em livre concorrência 

com outros. Assim assevera Fernando Büscher Von Teschenhausen Eberlin
226

: 

 

“A responsabilização dos empresários pelos riscos do desenvolvimento, de 

forma radical e desmedida, pode elevar os custos da produção a ponto de 

tornar a atividade inviável, o que andaria na contramão dos princípios 

constitucionais da atividade econômica. A necessidade de estabelecer a 
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interpretação jurídica adequada sobre os riscos do desenvolvimento, através 

da definição de regras de conduta e de deveres objetivos dos empresários, se 

impõe em face do igualmente necessário desenvolvimento da economia”. 

 

 

3.3.2 Doutrinas Antagônicas: A não adoção do risco de desenvolvimento como excludente 

de responsabilidade civil (No Brasil e no direito comparado).  

 

No caso daqueles que não adotam o risco de desenvolvimento como excludente de 

responsabilidade civil existe uma total absorção da teoria do risco por parte dos fornecedores. 

Nesse caso se entende que ao assumir a fabricação de um produto, o produtor assume de 

forma integral todos os riscos a ele inerentes bem como a responsabilidade por danos que tal 

produto venha a causar independedentemente de culpa. 

É a consagração da responsabilidade objetiva aliada a outros elementos como o “risco 

proveito” que deflagraria um risco de atividade associado ao proveito que o fornecedor extrai 

da produção e do lucro de seus produtos. Para essa vertente, o consumidor não deveria arcar 

com o dano, vez que seria vítima dos defeitos e esperar que o consumidor conhecesse o 

produto ou acompanhasse as técnicas de mercado seria deslocar-se da responsabilidade 

objetiva para a subjetiva.   

Para Jean Calais-Auloy o fornecedor deve ser responsabilizado civilmente pelos danos 

causados por defeitos de seus produtos. Tal opinião é comum na doutrina e nas decisões 

francesas apesar do país ter adotado o texto da excludente previsto na Diretiva. Isso 

demonstra uma interpretação complexa do instituto vez que caso a caso algumas regras têm 

sido observadas pela doutrina francesa. Por fim, resssalta duas regras importantes que mais 

uma vez colocam a questão da responsabilidade por riscos de desenvolvimento a favor das 

vítimas. São elas: 

 

a) A ideia de que o defeito não pode constituir força exoneratória. Isso porque não 

constitui elemento exterior à coisa principal e não se enquadra jamais como força 

maior; 

b) A existência de legislação que estipula garantia no caso de vícios redibitórios. Para 

a maioria da jurisprudência o fornecedor conhece os defeitos de seu produto; não 

podendo se eximir dessa realidade nem dessa responsabilidade.   
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E mais, para o autor supracitado o risco de desenvolvimento deve ser mantido a cargo 

dos produtores a fim de provocar uma rediscussão da Diretiva européia. Para ele, a não 

aplicação da excludente pelos tribunais franceses não acarretou nenhuma catástrofe 

econômica nem tampouco freou o desenvolvimento tecnológico, pelo contrário angariou 

maior confiabilidade aos produtos franceses. A doutrina e a jurisprudência francesa reforçam, 

portanto uma responsabilidade do produtor/fabricante ulterior a colocação dos produtos no 

mercado e que se finda na ideia de garantia e no dever de segurança. 

O autor ainda faz uma ressalva que coloca o uso da excludente de responsabilidade 

como forma de desequilíbrio do princípio da igualdade quando afirma: “A equidade pede que 

se faça pesar o risco de desenvolvimento; não sobre as pessoas que sofreram um dano pelo 

fato do produto, mas sobre aquela que tomou a iniciativa de colocar o produto em circulação, 

com a finalidade dele obter um lucro.”
227

  

Outra visão interessante é extraída das opniões dos autores, também franceses, 

Philippe Kourilsky e Geneviève Viney
228

 que ao abordarem o princípio da precaução 

entenderam ter ele o mesmo nascedouro da responsabilidade objetiva; não podendo, portanto 

apresentar oposição. Na visão dos autores, a ideia de precaução inclui uma “noção alargada de 

culpa” que se contrapõe a ideia de excludente por risco de desenvolvimento.  

Também no Brasil há partidários dessa corrente, dentre eles Marco Aurélio Lopes 

Ferreira da Silva para quem: “os princípios constitucionais que, repita-se têm aplicação direta 

e imediata e já estão a informar que deve o fornecedor ser responsabilizado nos casos de risco 

de desenvolvimento. Todas as normas infraconstitucionais devem, desta forma, ser 

interpretadas consoante a luz da Carta da República.”
229

 Para ele: 

 

“(...) Os princípios constitucionais têm força normativa de aplicação 

direta e imediata, sendo o preceito da dignidade da pessoa humana o 

farol (princípio maior) do mar, cuja luz irradia e deve servir de guia 

para todas as embarcações (leis) de qualquer porte (leis de âmbito 
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federal, estadual ou municipal), sob pena de naufragarem (serem 

consideradas inconstitucionais”
230

. 

 

Afirma ainda o autor: 

 

 “(...) à luz dos preceitos constitucionais, conclui-se que não há espaço 

para exclusão de responsabilidade do fornecedor em face da teoria do 

risco de desenvolvimento, posto que o produto é defeituoso desde a 

sua concepção, mesmo que somente reconhecido em momento 

posterior(...)”
231

.  

 

 

 

Silmara Chinellato e Antonio Morato afirmam que
232

: 

 

“A incognoscibilidade absoluta, geral e não subjetiva do produtor demonstra 

que não se indaga de culpa, na aferição do risco do desenvolvimento, quando 

da colocação do produto no mercado, pois o parâmetro a aferir não é o bonus 

pater famililias, o produtor médio, o que observa os usos e costumes da 

indústria (industry custom), mas o produtor ideal, como já se afirmou, o que 

aplica a melhor tecnologia disponível, ainda que economicamente onerosa, 

afastando, tal como Jean Calays-Auloy, o argumento econômico”. 

 

Para esses autores o estado da ciência e da técnica deve alcançar os defeitos de 

concepção, fabrico e informação por serem passíveis de conhecimento. Daí a importância da 

legislação para os demais defeitos incognoscíveis.  

Para os autores que afastam a excludente de responsabilidade nesse caso, o produto no 

caso de risco de desenvolvimento é produto defeituosoe merece responsabilidade objetiva por 

parte do fabricante ou produtor. A doutrina espanhola é enfática quanto à questão, Para María 

Paz Garcia Rubío
233

: “(...) la doctrina surgida de la Directiva, la disponibilidad o 
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accesibilidad objectiv del productor al estado de los conocimentos científicos o técnicos. Há 

de tratarse de uma accesibilidad in abstracto.” E mais adiante complementa: 

 

“desde um ponto de vista valorativo, la solución adoptada por la Directiva 

85/374 aceptando la possibilidad de exoneración de responsabilidad del 

produtor por riesgos de desarrollo no parece demasiado favorable para el 

consumidor, sobre todo si tiene em cuenta com ello se restringe el proprio 

concepto de “producto defectuoso”, ya que es claro que en el caso de 

“riesgos de desarrollo” el defecto existe desde el origen”
234

.       

 

Também Maria A. Parra Lucan
235

 concorda com tal ideia quando afirma: “Nada 

importa que o produtor não conhecesse ou inclusive que, dado o estado dos conhecimentos 

científicos e técnicos do momento em que o produto foi posto em circulação, não pudesse 

conhecer o caráter defeituoso do produto”.  

Dentre os juristas nacionais podemos encontrar opiniões que enquadram o risco de 

desenvolvimento como defeito de concepção (gênero) e mais, como decorrente de carência de 

informações científicas e sobre os riscos inerentes às novas tecnologias. Essa visão de 

Herman Benjamim reforça sua tese de que havendo, portanto defeitos deve haver 

responsabilidade objetiva do fornecedor. Tal tese encontra adeptos como Eduardo arruda 

Alvim que a melhoram ainda mais ressaltando que no caso de risco de desenvolvimento 

sempre houve defeito (de concepção), porém “desconhecido”.
236

   

Também para Agostinho Oli Koppe Pereira
237

 não há que se falar em adoção do risco 

de desenvolvimento como excludente de responsabilidade civil, para o autor:  
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“Por um lado, o código não foi expresso, vez que não configurou a teoria 

entre as excludentes da responsabilidade. Por outro, o fornecedor é quem 

coloca o produto no mercado, é quem chama – através da propaganda – o 

consumidor para comprar, induzindo-o a aquisição. Concatenando os dois 

lados apresentados, parece coerente a conclusão de que, no Brasil, a teoria 

do risco de desenvolvimento não pode ser usada como excludente da 

responsabilidade do fornecedor de indenizar o consumidor por danos 

causados pelos produtos.” 

 

 

Para Alexander Porto Marinho Wolkoff há que se fazer uma distinção interessante 

entre risco de desenvolvimento e risco do empreendimento. Para ele, enquanto o primeiro 

aponta para os danos causados por avanços ou modificações incognoscíveis da tecnologia 

após a inserção do produto no mercado. No entanto relembra o autor que os danos inerentes a 

esses riscos provem de defeitos de concepção e não são passíveis de exclusão de 

responsabilidade por parte do fornecedor. Seriam ainda, “um dos riscos que o fornecedor 

estaria adstrito ao empreender uma atividade econômica”
238

. Uma subsespécie do risco do 

empreendedor.  

Diante das teorias e de dados coletados em pesquisa doutrinária é possível 

construirmos o seguinte quadro a respeito da adoção da excludente de responsabilidade civil 

por risco de desenvolvimento por meio da Diretiva 85/374/CEE nos diferentes Estados
239

. 

 

Risco de desenvolvimento como excludente de responsabilidade civil 

Quadro comparativo 1 

País   Adoção da 

excludente 

 Medidas restritivas  

EUA sim Com decisões diversas; principalmente na seara de produtos 

farmacêuticos.  

União 

Européia 

Maioria dos 

Estados 

sim   
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Risco de desenvolvimento como excludente de responsabilidade civil 

Quadro comparativo 1 (continuação) 

 Brasil  Não 

menciona  

Sim 

Portugal Sim  

Itália Sim  

Alemanha Sim Não para medicamentos  

Luxemburgo Não  

Finlândia  Não  

França Sim  Não p/ danos causados por elementos do corpo humano ou 

dele saídos 1386-12 Code Civile e para danos causados até 

10 anos após entrada do produto no mercado. 

Espanha Sim  Não para medicamento, gêneros alimentícios e produtos 

alimentares para consumo humano. 

Grécia Sim  

Irlanda Sim  

Holanda Sim  

Áustria Sim  

Dinamarca Sim  

Suécia  Sim  

Bélgica Sim  

 

   Diante do quadro acima e da opção pela adoção da Diretiva, trancrevemos as 

palavras de Agostinho Oli Koppe Pereira que esclarece: 

 

“Uns optam por ter a teoria do risco de desenvolvimento como excludente da 

responsabilidade; outros não aceitam sua inclusão como excludente (alguns 

estados norte-americanos, Luxemburgo, Finlândia) e; ainda outros optam por 

uma solução intermediária, excluindo a responsabilidade para alguns 

produtos e para outros não (Alemanha para os produtos farmacêuticos)”. 
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Assim encerramos essa etapa comparativa da doutrina acerca do tema, especialmente 

no tocante à adoção da Diretiva europeia no cenário internacional.  

 

 

3.3.3 Da aplicação da excludente de responsabilidade civil por risco de desenvolvimento no 

Brasil: Código Civil e Código de Defesa do Consumidor  

 

 

Diante das teorias antagônicas apresentadas acima nos cabe agora a discussão acerca 

da aplicação do risco de desenvolvimento enquanto forma de exoneração da responsabilidade 

civil do fornecedor no ordenamento pátrio tomando por base os textos normativos vigentes 

em nosso ordenamento.  

Importante discutir se é possível um “diálogo entre as fontes” vez que o Código Civil 

é visto como um texto tradicionalmente voltado para as relações jusprivatistas que sempre 

abordou enquanto o CDC é encarado como uma legislação ainda novel e que defende a 

hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor. Para tanto, desenvolvemos uma análise dos 

aspectos mais relevantes a esta pesquisa nas duas áreas do Direito (Direito Civil e do 

Consumidor). 

Dando início à análise do conceito de responsabilidade civil hoje vigente perpassamos 

alguns artigos vitais para o tema no Código Civil. Para tanto, destacamos alguns comentários 

de Alvaro Villaça de Azevedo
240

 sobre o artigo 186 do Código Civil e sobre a posterior 

redação do artigo 927 do mesmo instituto. Importante aqui ressaltar a opinião do autor, para 

quem, a intenção legislativa preceituava uma ideia de responsabilidade objetiva que 

necessitava de disposição legal para possíveis excludentes. Na opinião do autor, a 

jurisprudência não deveria ser fonte, portanto de excludentes de responsabilidade objetiva. 

Vejamos: 

“Como visto, foi com a evolução do conceito de responsabilidade 

extracontratual que esta se ampliou em seu significado, abrangendo, 

também, indenização de danos, sem existência de culpa, o que se constitui 

em verdadeiro risco aos que, em face da lei, se sujeitam a repará-los (...).  

O novo Código Civil parecia ter resolvido essa questão de impedir a criação 

de qualquer responsabilidade objetiva por meio da jurisprudência, todavia, 

voltou a pairar nele a incerteza sobre essa matéria. Realmente, o art. 927, 

após assentar em seu caput que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, declara em seu 
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parágrafo único que “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei”, e deveria o 

legislador ter parado nesse ponto.  

Todavia, prossegue esse dispositivo: “ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem”. Nesse acréscimo, abriu-se absurda possibilidade de 

criação de responsabilidade objetiva, sem culpa, por interpretação de 

situações de risco, sem o respaldo de lei específica, ampliando o campo da 

insegurança de saber-se, em cada caso, o que se entende por “riscos para os 

direitos de outrem”. 

 

Com ele concorda Humberto Theodoro Júnior
241

 para quem a interpretação extensiva 

do artigo 927 do Código Civil pode propiciar uma perigosa fonte de situações aplicáveis à 

responsabilidade sem culpa: 

 

“A posição do novo Código Civil corresponde a um compromisso com a 

responsabilidade delitual subjetiva, ou seja, com o dever de indenizar 

fundado na culpa, como base do sistema normativo. Ao adotar, todavia, uma 

abertura maior para a introdução da teoria da responsabilidade objetiva o fez 

em termos vagos e genéricos, deixando para a jurisprudência a tarefa de 

conceituar o que seja atividade de risco, caso a caso, o que pode representar 

o perigo de um alargamento desmensurado da responsabilidade sem culpa, 

contrariando a própria orientação de prestigiar como principal a 

responsabilidade derivada da culpa. Deve-se reafirmar que o princípio 

nuclear da responsabilidade civil aquiliana no novo Código é o da 

responsabilidade subjetiva, fundada, pois, na culpa (art. 186 e 927, caput)”. 

 

Encontramos ainda dentre as lições dos doutrinadores pátrios, as de Silvio de Salvo 

Venosa. Para ele, o artigo 927 do CC: 

 

“(...) apresenta norma aberta para a responsabilidade objetiva (art. 927, 

parágrafo único). Essa norma da lei nova transfere para a jurisprudência a 

conceituação de atividade de risco no caso concreto, o que talvez signifique 

perigoso alargamento da responsabilidade sem culpa. É discutível a 

conveniência de uma norma genérica nesse sentido. Melhor seria que se 

mantivesse nas rédeas do legislador a definição das situações de aplicação da 

teoria do risco.  

 (...) Em casos excepcionais, levando em conta os aspectos da nova lei, o juiz 

poderá concluir pela responsabilidade objetiva no caso que examina. No 

entanto, advirta-se, o dispositivo questionado explicita que somente pode ser 

definida como objetiva a responsabilidade do causador do dano quando este 

decorrer de “atividade normalmente desenvolvida” por ele”. 
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Diferentemente, Aguiar Dias propõe uma leitura do artigo 927 do CC de acordo com o 

intuito presente no projeto do Código Civil, para ele o preceito do artigo está fundamentado 

no princípio romano do “neminem laedere” e não aponta para a indenização baseada na 

responsabilidade objetiva em quaisquer cirscunstâncias, mas sim naquelas em que haja 

injustiça e relevância. Dessa forma, não se deve pregar o fim da culpa na sociedade atual; mas 

trazer a aplicação da responsabilidade objetiva principalmente para atividades que, só pelo seu 

exercício, e com freqüência considerável, resultem em dano injusto para a comunidade.    

Sergio Cavalieri Filho e Calos Alberto Menezes Direito
242

 assim se manifestaram 

sobre o artigo 927 do Código Civil:  

 

“A expressão independentemente de culpa revela que este parágrafo contém 

uma cláusula geral de responsabilidade objetiva. Por sua extensão e 

importância e, ainda, por não guardar relação de subordinação com o caput, 

a matéria deveria ter sido disciplinada em artigo autônomo. 

Este parágrafo e o artigo 931 evidenciam que o novo Código é objetivista 

uma vez que as cláusulas gerais de responsabilidade objetiva neles 

estabelecidas são tão abrangentes que pouco espaço restou para a 

responsabilidade subjetiva disciplinada no caput do artigo 927 c.c. 186”. 

 

 

Rui Stoco
243

 demonstra sua preocupação com as consequências da má interpretação da 

cláusula geral presente no artigo 927 do CC e completa: “Definir quais atividades ‘normalmente 

desenvolvidas’ possam implicar, ‘por sua natureza’, risco para os direitos de outrem não será tarefa 

fácil e exigirá o concurso e a contribuição da doutrina e da jurisprudência”.  

Essa observação corrobora nossa opinião de que atividades ou tecnologias modernas cujos 

riscos ainda não possam ser totalmente calculados requerem hoje pelo texto civil vigente uma 

conjugação de forças da doutrina e da jurisprudência para limitar suas atividades. Isso sem dúvida 

coloca os riscos de desenvolvimento claramente como matéria não abordada pelo texto civil vigente 

vez que fica ainda muito debuloso deixar a cargo de cada juiz analisar a aplicação do artigo 927, 

parágrafo único de acordo com a qualificação do tipo de atividade que lhe é apresentada. 

O teor desse parárgrafo é ainda muito importante porque a ulitização do termo “atividade”
244

 

lhe confere um amplo caráter que gera responsabilização em situação de prestação de serviço 
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inclusive, como no caso de um motorista de ônibus profissional, por exemplo. Vez que, aos 

profissionais liberais que exercem atividade de risco no mercado de consumo não se aplica o parágrafo 

único do artigo 927 do novo Código Civil e sim o § 4º do artigo 14 do CDC, que lhes estabelece 

responsabilidade subjetiva, norma que continua em vigor, não só por sua especialidade, mas também 

em razão de expressa ressalva feita pelo novo Código.  

Partiremos agora à análise do texto civil vigente que em matéria de Responsabilidade 

Civil (Título IX do Livro I), observou as hipóteses de responsabilidade não às atrelando 

apenas a existência do ato ilícito. Assim, preceitua o artigo 931 do Código Civil de 2002: 

“Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as 

empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos 

em circulação.”
245

 

O texto do referido artigo recebeu várias críticas dentre as quais por Luiz Gastão Paes 

de Barros Leães
246

: 

“a redação desse artigo é, para dizer o mínimo, curiosa. Regra geral, a 

responsabilidade do fabricante pelos danos causados por produtos postos em 

circulação é de natureza objetiva, mas, através de lei especial, o legislador 

ordinário poderá excepcionar determinadas atividades. Há de se convir que a 

situação acolhida pelo projeto é exótica, sem falar na impropriedade técnica 

do binômio ‘empresários individuais-empresa”. 

 

Por Anderson Schreiber
247

: 

  

“Não obstante a inovação houve descuidos do legislador na redação deste 

dispositivo: (i) primeiro, referiu-se a empresas, que são o objeto, quando 
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deveria tratar de sociedades empresárias ou empresários coletivos, que são 

os sujeitos; (ii) depois, por razões que não ficam claras, limitou-se aos 

produtos, não estendendo a proteção às vítimas de danos causados por 

serviços prestados pelos empresários; e, por fim, (iii) utilizou a expressão 

“postos em circulação” que não esclarece se a intenção foi proteger o 

destinatário final (consumidor) do produto ou qualquer pessoa, seja 

destinatário final ou não”. 

 

 

Como se mostrou acima o artigo 931 do Código Civil brasileiro apresentou para 

alguns autores severas falhas, principalmente de redação e conteúdo que podem dar margem a 

diversas interpretações. 

No entanto sabemos que a aplicação de tal artigo é feita com o teor do artigo 927 

também do Código Civil, o que acarreta uma responsabilidade objetiva ao fabricante sem 

excludentes; o que somente ocorre em nosso ordenamento mediante a força maior, o caso 

fortuito, culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Dessa forma estaríamos diante da chamada 

responsabilidade fundada no “risco do negócio”. 

A fim de elucidar tal questão, o Enunciado 42
248

, elaborado pela comissão de juristas 

encarregada do tema da responsabilidade civil na Jornada de Direito Civil, promovida pelo 

Conselho da Justiça Federal, que assim preceituou: “O art. 931 amplia o conceito de fato do 

produto existente no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, imputando 

responsabilidade civil à empresa e aos empresários individuais vinculados à circulação do 

produto” 

O Enunciado 43 afirma: “a responsabilidade civil pelo fato do produto, prevista no 

artigo 931 do novo Código Civil, também inclui os riscos do desenvolvimento.” 

Marcelo Junqueira Calixto concorda com o teor apresentado pelos autores acima e não 

acredita ver diferenças no tratamento do risco de desenvolvimento pelos diferentes 

instrumentos jurídicos nacionais, a saber, o Código Civil e o CDC. 

Importante é a opinião de Maria Helena Diniz
249

 que comenta o teor do artigo 931 do 

CC, mas faz uma ressalva quanto a sua aplicação nas relaçãoes de consumo. Vejamos: 

 

“As empresas e até mesmo empresários individuais que exercem exploração 

industrial responderão, na relação de consumo, independentemente da 

prática de qualquer ato culposo, pelos danos físico-psíquicos provocados por 
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seus produtor vício de qualidade por insegurança, caso em que a 

responsabilidade é objetiva (...) 

Logo, o artigo, sub examine terá aplicação nas hipóteses que não 

configurarem relação de consumo, visto que esta cai sob a égide da lei 

8.078/90, que continuará regendo os casos de responsabilidade por fato do 

produto ou vício do serviço. Assim esse dispositivo consagra a 

responsabilidade objetiva de empresa ou empresário pelo risco advindo da 

sua atividade empresarial, provocado por produto, colocado em circulação 

junto ao público, p.ex., a terceiro (montador de veículo), lesado pelo seu 

produto (peça de automóvel contendo grave defeito de fabricação) posto em 

circulação. O mesmo se diga, de companhia distribuidora de gás, que 

responderá por dano causado a terceiro transeunte pela explosão de botijão 

que transporta.  

Trata-se portanto, da responsabilidade civil objetiva de empresa ou de 

empresa por fato de produto e não por dano advindo de prestação de 

serviço”. 

  

Assim há que se separar as atividades prestadas pelas empresas quando simplesmente 

descritas como atividades de risco, amparadas pelo Código Civil (artigo 931) das situações 

em que tais empresas estejam diante de relações de consumo propriamente ditas, e sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor (responsabilidade objetiva, artigo 12 e seguintes do 

CDC). 

Fundamental ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor já atingia os 

empresários individuais e empresas, nas relações que estes mantinham com os destinatários 

finais – pelo que consta dos arts. 2º e 3º da Lei Consumerista -, bem como nas relações com 

outras empresas, naqueles casos não enquadrados pelo CDC, diante de uma relação direta ou 

imediata, pelo conceito de consumidor por equiparação ou “bystander”, conforme art. 17 da 

Lei nº 8.078/90
250

. 

Entendemos ainda que na sociedade de riscos e de produção em massa o risco e custo 

da produção devem ser suportados pelo empresário que detém as informações sobre o produto 

e a tecnologia disponíveis no mercado e ainda por entender que parte do custo de toda essa 

responsabilidade é de certa forma reproduzida em uma parcela de custo final dos produtos.   

Entendemos assim como Sérgio Cavalieri Filho
251

 que deixar ao encargo do 

consumidor a responsabilidade por conhecimento dos produtos e possíveis danos que estes 
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possam apresentar seria oneroso demais para uma massa de consumidores que já paga 

indiretamente por tantos encargos embutidos nos produtos. Comungamos da ideia desse autor, 

para quem o fornecedor deve proceder a uma “justiça distributiva” que reparta de maneira 

equânime os custos da produção e os seguros sociais sem atribuir os riscos somente ao 

consumidor individual.  Por isso a ideia de responsabilidade objetiva, sem exclusão de 

responsabilidade, parece-nos ser mais adequada para manter o equilíbrio entre fornecedor e 

consumidor na sociedade de risco. 

João Calvão da Silva
252

 concorda com a aplicação da responsabilidade objetiva como 

atribuidora de riscos ao fornecedor quando afirma: 

 

“Numa visão de conjunto, acredita-se que a responsabilidade objectiva, em 

comparação com a subjectiva, dá melhor resposta ao interesse público na 

segurança humana e assegura protecção mais adequada e eficaz ao 

consumidor, na sua vida, na sua integridade física, na sua saúde e nos seus 

bens; que desempenha mais eficazmente a função preventiva, pela maior 

pressão que exerce no sentido de o responsável cuidar mais das medidas 

preventivas do risco e da segurança dos produtos; que cumpre 

primorosamente a função de reparação da lesão da vítima, ao imputar ao 

produtor os riscos que cria e introduz no mercado, mesmo os inevitáveis e os 

anônimos; que, pela sua simplicidade, transparência e certeza reduz os 

custos dos acidentes, desincentiva o consumo de produtos perigosos e 

defeituosos, distribui e reparte os riscos por muitas pessoas; enfim, que 

promove melhor a utilidade social, a justiça e a solidariedade humana”. 

  

Ainda sobre o artigo 931 Menezes Direito e Cavalieri Filho
253

 lecionam: 

 

“Depreende-se desse elemento histórico que o artigo 931 foi introduzido no 

novo Código Civil com a finalidade específica de proteger o consumidor. 

Entretanto, antes que ele entrasse em vigor (o projeto tramitou no Congresso 

por quase trinta anos) foi editado o Código de Defesa do Consumidor, cujo 

artigo 12 disciplina a mesma matéria. Portanto, tal como no parágrafo único 

do artigo 927 (já examinado), também aqui temos áreas comuns entre o novo 

Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Áreas, todavia, que se 

integram e se harmonizam, o que torna perfeitamente possível utilizar a 

disciplina do artigo 12 do Código do Consumidor, inquestionavelmente mais 

avançada e aprimorada, na interpretação e aplicação deste artigo 931 do 

novo Código Civil. A expressa ressalva que ele faz aos "outros casos 

previstos em lei especial" torna certa a harmonia e integração entre os dois 
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diplomas legais, afastando qualquer possibilidade de conflitos entre eles, e 

por mais forte razão de revogação.” 

 

Silmara Chinellato e Antonio Morato afirmam não haver a possibilidade de aplicação 

da excludente por risco de desenvolvimento no Brasil atualmente na forma em que se 

encontram nosso texto civil e do Código de Defesa do consumidor. Afirmam ainda que para a 

existência de tal excludente a mesma teria de ser expressa em nosso ordenamento não 

cabendo aqui nenhuma forma de intrepretação analógica.  

O Código de Defesa do Consumidor O Código de Defesa do Consumidor, sob a 

perspectiva da responsabilização, regulou nos artigos 12 a 17 a responsabilidade pelo fato do 

produto aplicável “(...) às situações onde houvesse danos à incolumidade psíquica ou física do 

consumidor, bem como quando ocorressem prejuízos externos ao produto ou serviço 

utilizado.”
254

 

A adoção da Diretiva Européia pelo Código de Defesa do Consumidor é notória 

especialmente na análise do conteúdo do artigo 6º, alíneas “a”, “b”, e “c”, da Diretiva e do 

artigo 12, §1º, I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor. 

O CDC utiliza o sistema de responsabilidade civil objetiva, não sendo necessária a 

prova ou demonstração da culpa do agente causador e sim sua existência e nexo de 

causalidade entre ele e o dano no intuito de exercer seu direito à reparação. 

O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu dois sistemas de responsabilidade 

civil para os fornecedores: o da responsabilidade por fato do produto e do serviço (artigos 12 

a 17 do CDC) e o da responsabilidade por vício do produto e do serviço (artigos 18 a 25 do 

CDC). A distinção entre estes sistemas repousa no tipo de dano que cada um deles tutela e no 

regime jurídico a eles aplicado. 

A disciplina dos vícios dos produtos encontra seu fundamento no regime da 

responsabilidade por vícios redibitórios disciplinados no novo Código Civil nos artigos 441 a 

446. Porém, avança em relação a esta, porquanto o regime anterior cuidava das relações civis, 

pressupondo a igualdade das partes, enquanto a nova disciplina trata de relações de consumo 

em que uma das partes, o consumidor, é visto como hipossuficiente e merecedor de 

tratamento especial. Portanto, a garantia assegurada pela lei de proteção ao consumidor é mais 

ampla que a prevista no Código Civil se analisarmos que enquanto os vícios redibitórios 
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dizem respeito aos vícios ocultos da coisa, os vícios de bens e serviços podem ser ocultos ou 

aparentes. 

Há inclusive algumas discussões doutrinárias acerca do tratamento dado à 

responsabilidade civil no CDC, quais sejam, a responsabilidade pelo fato do produto ou 

serviço e a responsabilidade por vício do produto ou serviço, vez que há tratamento 

diferenciado pela legislação para cada caso. 

Enquanto o art. 12 do CDC expressamente estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor ao dizer que: “respondem independentemente de culpa”, prudência não tomada no 

art. 18 e gerando controvérsias sobre o tema.  

Observe-se que o CDC,
255

no Brasil "reproduz”, literalmente, o art. 6º da Diretiva n. 

374/85 da CEE" e o art. 1386-4 do Código Francês: 

 

“§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele 

legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias 

relevantes, entre as quais: 

 

I — sua apresentação; 

 

II — o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

 

III — a época em que foi colocado em circulação. 

 

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor 

qualidade ter sido colocado no mercado:” 

 

E traz em seu texto as excludentes de responsabilidade do fornecedor: 

 

“Art. 12, [...] § 3º, CDC: O fabricante, o construtor, o produtor ou 

importador só não será responsabilizado quando provar:  

I - que não colocou o produto no mercado;  

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;  

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.   
 

Qual seria o intuito do legislador ao criar tais excludentes? Se analisarmos o fato do 

CDC adotar a responsabilidade objetiva devemos atentar ainda mais para o fato que ao criar 

as excludentes do artigo 12, as fez de maneira taxativa a fim de que outras excludentes não 
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pudessem ser criadas em prol do fornecedor. Sobre o papel das excludentes na legislação 

pondera João Calvão da Silva
256

: 

 

“Num claro propósito de alcançar uma justa repartição de riscos, 

correspondente a um equilíbrio de interesses entre o lesado e o produtor, a 

lei, longe de imputar a este uma responsabilidade absoluta, sem limites, 

prevê causas de exclusão ou redução de sua responsabilidade.” 

 

Vê-se assim um intuito de justiça e correta divisão dos riscos na atividade de 

produção, bem como na manutenção da atividade comercial na sociedade moderna, repleta de 

custos e de concorrência que sem forma alguma de excludente acabaria por tornar a função do 

fornecedor demasiadamente onerosa.  

Apesar de comungar da ideia de harmonia com a qual o legislador criou as excludentes 

de responsabilidade devemos salientar uma importante discussão do artigo supra; a da 

taxatividade das excludentes presentes no artigo 12 do CDC. 

Dessa forma, é passível, para alguns que se entenda que o art. 18 do CDC, expressa 

uma responsabilidade subjetiva, mas com presunção de culpa, ainda que com presunção jure 

et de jure
257

. 

Registre-se ainda que as causas de exclusão de responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços (art. 14, § 3º, do CDC) 
258

seguem o mesmo padrão daquelas traçadas 

para produtos, com exceção de que em vez de serem três eximentes, resumem-se a duas, quais 

sejam: a inexistência do defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

E, ainda, que embora o Código de Defesa do Consumidor não tenha previsto expressamente 

as hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade ou 

quantidade de produtos e serviços, entretanto, “aplicam-se, por analogia, as regras que 

estabelecem as causas eximentes de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço 

(artigos 12, § 3º e 14, § 3º, ambos do CDC).”
259
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Outro ponto relevante a destacar comparativamente é a divergência entre o Direito do 

Consumidor Brasileiro e o Codigo Civil Francês (que trata da matéria de consumo) podendo 

destacar as excludentes do nexo de causalidade. Nessa questão o CDC foi mais restritivo (art. 

12,§3) que o Código Civil francês (art. 1386-11) e este, por sua vez, restringiu a previsão de 

Diretiva da CEE de 1985. 

Autores consumeristas ressaltam que apesar da introdução e uso da excludente de 

responsabilidade por risco de desenvolvimento ser um retrocesso ao sistema alicerçado na 

culpa, ao mesmo tempo aguardar que bens de consumo sejam comercializados apara 

apresentarem problemas e somente então gerar responsabilização dos seus fornecedores seria 

imoral. Assim pensam alguns doutrinadores australianos responsáveis pela Comissão de 

Reforma de Lei Australiana que abordou dentre outros assuntos a responsabilidade do fato do 

produto no direito australiano em 1989: “Um produto é aprimorado e desenvolvido após sua 

colocação no mercado, o público está sendo de fato, “guinea pigs”
260

 no processo de 

avaliação. Exigir-se que os consumidores assumam igualmente os prejuízos é injusto”.
261

  

Alguns autores como Rizzato Nunes chegam a afirmar que não há que se falar em 

excludente de responsabilidade frente ao texto do CDC tendo em vista a adoção da 

responsabilidade objetiva integral podendo apenas pela leitura do artigo 12, §3do CDC    

falar-se em excludente do nexo de causalidade. Nas palavras do autor: “Diga-se, então, que 

não se trata de excludente de responsabilidade, como se tem dito, mas sim de excludente do 

nexo de causalidade. O que pode o fornecedor fazer é buscar desconectar a relação acidentária 

consigo, isto é, tentar excluir o nexo de causalidade existente entre ele — fornecedor — e o 

dano/defeito." 
262

 

A interpretação e consequente aplicação do risco do desenvolvimento por meio do 

artigo 12, §3° como forma de exclusão da responsabilidade apesar da inexistência literal desse 

risco no texto do referido artigo configuraria uma brecha para do fornecedor, deixando mais 

ainda vulnerável o consumidor. Julio Alberto Díaz afirma que dessa forma: “A preocupação 
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constante na proteção ao autor do dano, não culpável, pode, eventualmente, levar à mais 

absoluta desproteção da vítima, que é bom frisar, ressalta menos culpável ainda.”
263

 

Também concordando com a aplicação da responsabilidade pelo risco do 

desenvolvimento ao fornecedor, José Alcebíades assim assevera sobre o CDC: 

 

“Sobre aspectos técnicos do conceito de defeituosidade do produto. 

Seguindo a doutrina dominante, distingue entre inerência e periculosidade e 

a periculosidade como defeito, para sustentar que no caso dos cigarros, o 

risco é inerente e não adquirido, de modo que o risco, por si só, não constitui 

“defeito” para as consequências previstas no artigo 12 do CDC. Isso conduz 

à possibilidade de se admitir, em uma responsável doutrina consumeirista, de 

que os riscos à saúde e à segurança dos consumidores são aceitáveis desde 

que “normais e previsíveis”, cf. art. 8° do referido diploma
264

”. 

 

 

Aqui encontramos mais uma vez a discordância da doutrina. Para Silvio Luís Ferreira 

da Rocha entende que as hipóteses elencadas no Código de Defesa do Consumidor não são 

taxativas. Outras são admitidas, recorrendo-se, para tanto, às regras de interpretação
265

.  

Sanseverino defende a existência de situações concretas em que acontecimentos 

externos rompem o nexo de causalidade, uma vez que interferem na relação de causalidade 

estabelecida entre o produto ou o serviço e o dano. Dessa forma, poderiam ser vislumbradas 

outras hipóteses de exclusão, além daquelas já estabelecidas no art.12, § 3º, do CDC, que se 

mostrem compatíveis com o sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC
266

. Para a 

doutrina a ausência de previsão legal do caso fortuito e da força maior dentre as excludentes 

complicou ainda mais esse cenário.  

Segundo Flávia Portella Püshel para que a responsabilidade objetiva do fornecedor 

fosse excluída no caso dos riscos de desenvolvimento, seria necessário que o CDC apontasse 

a circunstância relevante desse tipo de produto defeituoso, ou seja, a impossibilidade geral e 
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objetiva de verificação do defeito por falta de meios científicos e tecnológicos como fator de 

exoneração desses produtos defeituosos da categorial geral apontada no § 1º do art. 12
267

. 

Considerando o texto do art. 12, § 2 º do CDC vale lembrar que nosso ordenamento, 

ao contrário de outros estrangeiros, não aplica a excludente nele prevista em caso de risco de 

desenvolvimento. A interpretação desse artigo nos leva a crer que o intuito do legislador ao 

redigi-lo era o de que a evolução tecnológica não poderia ser alegação para defeito, que se 

existente desde o início, caracterizaria produto defeituoso desde sua concepção. 

Um exemplo claro disso é o ramo de medicamentos. Conforme exemplos já citados e 

com base no mercado de consumo em que estamos inseridos resta claro o grande interesse das 

empresas farmacêuticas tanto nas pesquisas quanto no lançamento de novos produtos. No 

entanto, apesar do avanço da tecnologia não são raros os casos em que produtos hoje seguros 

e descritos em pormenores em suas bulas venham a apresentar novos efeitos até então 

desconhecidos amanhã; o que a nosso ver não afasta a responsabilidade do fornecedor apesar 

de poder englobar o chamado risco do desenvolvimento. É possível vislumbrar decisões assim 

no STJ
268

: 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE SURVECTOR, 

MEDICAMENTO INICIALMENTE VENDIDO DE FORMA LIVRE 

EM FARMÁCIAS. POSTERIOR ALTERAÇÃO DE SUA 

PRESCRIÇÃO E IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO À 

COMERCIALIZAÇÃO. RISCO DO PRODUTO AVALIADO 

POSTERIORMENTE, CULMINANDO COM A SUA PROIBIÇÃO 

EM DIVERSOS PAÍSES. RECORRENTE QUE INICIOU O CONSUMO 

DO MEDICAMENTO À ÉPOCA EM QUE SUA VENDA ERA LIVRE. 

DEPENDÊNCIA CONTRAÍDA, COM DIVERSAS RESTRIÇÕES 

EXPERIMENTADAS PELO PACIENTE. DANO MORAL 

RECONHECIDO”. (grifo nosso) 

 

Ainda com referência ao artigo 12 do CDC é possível vislumbrar decisões que 

destacam a importância de realização de provas pela empresa-ré, vez que lhe cabe o ônus da 

prova. Assim vejamos: 
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ANDRIGHI.Órgão Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 29/11/2007. Disponível em:< 
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“RESPONSABILIDADE CIVIL. CODIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. RISCO DO 

DESENVOLVIMENTO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

FABRICANTE OU FORNECEDOR DO PRODUTO E OBJETIVA. 

EXCLUDENTES DO ART. 12 DEPENDEM DE PROVA A SER 

FEITA PELA EMPRESA E NAO PELO CONSUMIDOR. PRODUTOS 

PERIGOSOS, COM ACRESCIMO POSTERIOR DE MECANISMO DE 

SEGURANCA, NA PRESENCA DE DANO, OCASIONAM DEVER DE 

INDENIZAR. A DESOBEDIENCIA A REGRAS DO MANUAL DE 

INSTRUCOES SE COMPUTA NA MEDIDA DA INDENIZACAO PELO 

DANO MORAL. APELACAO PARCIALMENTE PROVIDA”.
269

 (grifos 

nossos). 

 

As opiniões até agora descritas compõem o seguinte quadro
270

: 

 

Risco de desenvolvimento como excludente de responsabilidade 

civil 

Quadro comparativo 2 

autor A favor da 

excludente  

Contra a 

excludente  

João Calvão da Silva (port) x  

Fabio Ulhoa Coelho (Br) x  

Marcelo Junqueira Calixto 

(Br) 

 x 

Jean Calais-Auloy (Fr)  x 

Silmara J. de Abreu 

Chinellato (Br) 

 x 

Antonio Carlos Morato 

(Br) 

 x 
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Risco de desenvolvimento como excludente de responsabilidade 

civil 

Quadro comparativo 2 (continuação) 

Rui Stoco (Br) x  

James Marins (Br)  x  

Marco Aurélio Lopes 

Ferreira da Silva (Br) 

x  

Zelmo Denari (Br)  x 

Eduardo Arruda Alvim 

(Br) 

 X 

 

Antonio HermanV. 

Benjamin (Br) 

 x 

Maria Helena Diniz (Br)  x 

Silvio Luiz Ferreira da 

Rocha (Br) 

 x 

Eduardo Gabriel Saad (Br)  x 

Gustavo Tepedino (Br)  x 

Maria A. Parra Lucan 

(Esp) 

 x 

Maria Paz Garcia Rubio 

(Esp) 

 x 

Alexander Porto Marinho 

Wolkoff 

(BR) 

 x 

Lidia M. G. Cordobera 

(Argentina) 

 x 

Claudia Lima Marques 

(Br) 

 x 
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Risco de desenvolvimento como excludente de responsabilidade 

civil 

Quadro comparativo 2 (continuação) 

Leonardo Rosco e Bessa 

(Br) 

 x 

Flávia Portella Püshel (Br)  x 

Julio Alberto Díaz  x 

Plínio Lacerda Martins 

(Br) 

 

x  

 

Diante de todos os argumentos apresentados foi possível perceber que principalmente 

dentre os autores nacionais e quanto ao problema de adoção da excludente do risco de 

desenvolvimento em nosso ordenamento a questão perpassa alguns pontos basilares: a) a 

interpretação sobre a taxatividade das excludentes de responsabilidade civil presentes em 

nossa legislação
271

, b) a possibilidade ou não de interpretação extensiva das excludentes de 

                                                           
271

 Note-se que as decisões acerca da inclusão do caso fortuito e força maior dentre as excludentes de 
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Acesso em:10/12/2012. 
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responsabilidade civil pela doutrina/jurisprudência, c) o enquadramento do risco de 

desenvolvimento como excludente de responsabilidade propriamente (ou de causalidade), d) a 

aplicação dessa excludente por meio de uma interpretação do texto consumerista e/ou civil de 

nosso sistema jurídico. 

 Comungamos primordialmente com a tese de que nos casos de responsabilidade do 

fornecedor por danos causados por defeitos oriundos dos produtos ou serviços colocados por 

ele no mercado a intenção do legislador foi sempre a de aplicar a responsabilidade objetiva. 

Dessa afirmação decorrem outras constatações importantes tais como: 

a) a de que os elementos mínimos para a responsabilização nesses casos 

continuarão sendo o dano, a conduta do agente e o nexo causal; 

b) a de que só se pode falar em responsabilização por danos provenientes dos 

defeitos dos produtos e serviços, a nosso ver independentemente da 

classificação do tipo de defeito. Assim, o risco de desenvolvimento ao 

deflagrar um defeito inerente ao produto ao longo do tempo só faz 

demonstrar um defeito que já era intrínseco ao produto que sempre fora 

inseguro, portanto; 

c) a previsão do tema da responsabilidade civil dos fornecedores sobre a égide 

da responsabilidade objetiva não depende de vinculação à ilicitude do ato 

nem tampouco de valoração subjetiva da conduta necessitando assim de 

previsão legislativa expressa em matéria de excludentes e de outros 

elementos já mencionados na lei civil e consumerista tais como “atividades 

perigosas”; 

d) o conceito e amplitude da responsabilidade objetiva, inclusive anteriormente 

demonstrado, não suporta no caso em tela aplicação parcial de excludente de 

responsabilidade civil por danos gerados por defeitos em nosso 

ordenamento.  

e) Em nosso sistema o fundamento jurídico para responsabilidade civil dos 

fornecedores é o da responsabilidade objetiva, resguardadas as excludentes 

que o legislador expressamente previu. Assim, qualquer outra possibilidade 

de exclusão deveria ser legalmente e expressamente prevista e atingir todos 

                                                                                                                                                                                     
conhecido e provido. (grifo nosso). Disponível em:< 
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os fornecedores igualmente de forma a não gerar um sobrepeso ou 

descontrole nas relações de consumo no Brasil; 

f) Enquanto se aplicam os artigos 12 e 13 do CDC para as relações de 

consumo, deve se aplicar o artigo 931 do Código Civil no caso de pessoa 

jurídica que exerça função de circulação de produto como transportadora ou 

armazenadora, bem como pessoa jurídica que não se enquadre como 

destinatária final (sendo insumo de sua própria produção) e ainda aos 

empresários individuais (como salientado no Enunciado 42 da Jornada de 

Direito Civil do Conselho da Justiça Federal); 

 

Após a exposição dos diferentes pontos de vista da doutrina e da análise legislativa 

comparada é indubitável a necessidade de compatibilização entre os textos cível e 

consumerista brasileiros no tocante a responsabilização do fornecedor por danos causados por 

seus produtos ou serviços e a limitação temporal desta em ambos os ordenamentos, motivo 

pelo qual propomos uma lege ferenda desses ordenamentos mais a frente neste trabalho.       
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4. USO DE NOVAS TECNOLOGIAS E RISCO DE DESENVOLVIMENTO  

 

Diante do conceito de “sociedade de risco” outrora apresentado percebe-se que 

estamos inseridos em um contexto de constante evolução tecnológica capaz de promover a 

todo instante um sem número de inovações tecnológicas para as quais não é possível prever 

todos os riscos.  A capacidade de prevenção desses riscos e o nível mínimo de segurança 

esperado por parte dos fornecedores são questões que pertencem à matéria de gestão de riscos 

cuja competência está hoje nas mãos de diferentes atores sociais, destacando-se dentre eles o 

Estado.  

Cada Estado, portanto de acordo com sua legislação pode definir patamares que 

determinem a possibilidade de exposição da sociedade a diferentes níveis de riscos
272

. Sem 

dúvida, elementos como o desenvolvimento social, político e principalmente econômico são 

fundamentais na fixação desses níveis. Podemos notar, por exemplo, que países mais pobres 

estão sujeitos a um número maior de riscos, principalmente no tocante a saúde por ausência 

de elementos legislativos que as regulamentem bem como, pela falta de estrutura econômica 

que garanta evolução tecnológica e diminuição de riscos.      

Dessa forma o uso de novas tecnologias também é afetado por elementos sociais e 

econômicos. É fácil perceber, por exemplo, que a legislação pertinente aos transgênicos e a 

nanotecnologia não se desenvolveu inicialmente em regiões pobres, mas principalmente na 

Europa e nos Estados Unidos.  

Além de elementos econômicos e sociais o uso de novas tecnologias costuma 

encontrar entraves nos riscos que ela suscita. Trava-se nesse contexto de uma constante tensão 

entre os benefícios que a inovação pode apresentar e os riscos a ela inerentes. Por isso, é 

preciso reconhecer que as maravilhas da sociedade tecnocientífica também são propagadoras 

de dúvidas e de riscos antes jamais imaginados e que jamais poderão ser reduzidos ao nível 

zero. 

Garantir a legislação acerca de temas que não possuem estabilidade ou previsibilidade 

é uma tarefa árdua. Para o direito, os avanços tecnológicos no século XX e XXI geram grande 

alarme. Tais avanços surgem de forma muito rápida, a “qual destoa, em muito, da rigidez 
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burocrática do sistema jurídico tradicional, cuja sistematização tem um escopo muito mais 

repressivo do que preventivo”.
273

     

Outros elementos que devem ser somados aos avanços tecnológicos são sem dúvida o 

interesse econômico despertado por eles no mercado de consumo. Se hoje algo é descoberto e 

estudado, com certeza é porque além de sua utilidade tal produto é passível de agregar valor. 

Isso acaba por despertar um “lobby” que mesmo indiretamente acaba influenciando na 

percepção e gestão dos riscos dos produtos inseridos no mercado e infelizmente na legislação 

sobre eles. Sobre isso Beck também demonstrou preocupação uma vez que um grande número 

de novas tecnologias são previamente introduzidas em países “pobres” e que detém ainda 

menos conhecimento sobre os riscos que elas produzem. 

Sobre a relação entre inovação, legislação e mercantilismo destacamos o seguinte 

trecho: 

“Estas tecnologias recebem investimentos maciços de empresas 

transnacionais que vêem nas mesmas uma fonte certa de retorno 

financeiro e lucro. Tal investimento é espantoso para um período 

relativamente curto de tempo, além de ser acompanhado de processos 

muito rápidos de fusão e incorporação empresarial na área, fato que 

demonstra a expectativa de retorno rápido de investimentos depositada 

neste novo mercado que se forma. 
O desenvolvimento da sociedade industrial e tecnológica culmina na criação 

de sociedades cujos riscos advindos de tal desenvolvimento começam a se 

manifestar socialmente de uma maneira muito mais enfática que em períodos 

anteriores, já que os problemas ambientais são, em sua grande maioria, 

notadamente transfronteiriços2 e atingem a todos (em maior ou menor 

medida) independentemente das classes sociais (Beck, 1998). A convivência 

com o mesmo ocorre a partir de um processo de internalização social, 

econômica e política dos riscos nas sociedades modernas, gerando algumas 

mudanças importantes que modelam o processo de estruturação e relação 

social nesta modernidade avançada. Isto acaba definindo, em conseqüência, 

um papel muito mais claro das sociedades enquanto composta por variados 

atores que atuam direta e indiretamente na construção de problemas sócio-

ambientais através do conflito e do diálogo (Hannigan, 1995). Este processo 

vai ao encontro de um período de radicalização da modernidade a partir do 

qual ocorre uma tendência cada vez mais extensa de “mercantilização” ou 

“commodificação” (Kloppenburg, 1988) de elementos ligados à vida e à 

natureza. A capacidade humana de interferência e manipulação da vida 

torna-se possível, incalculável e irrestrita, trazendo modificações 

absolutamente radicais em nossas concepções sobre a ciência, o mundo, o 

“humano” e, sobretudo, a “vida”. Neste sentido, a vida e a natureza acabam 

                                                           
273

 LEITE, José Rubens Morato (org.); BELLO FILHO, Ney de Barros (org.). Direito ambiental 

contemporâneo. Barueri: Manole, 2004, p.449. 



149 

 

tendo seus significados reduzidos à informação que delas se pode retirar e 

utilizar num sentido mercadológico
274

.”   

 

 

Ainda sobre a relação entre pesquisa, segurança e respeito aos valores fundamentais 

afirma Ricardo Lewandowski: 

 

“Os enormes avanços logrados pela ciência no campo da genética e da 

biotecnologia nas últimas décadas despertaram a preocupação da 

comunidade internacional, que entendeu ser necessário, sem prejuízo da 

liberdade de pesquisa, estabelecer balizas éticas e jurídicas, de âmbito 

universal, quanto aos seus fins, resultados e procedimentos.”
275

.  

 

Conforme se nota acima, a relação entre riscos e novas técnicas vai muito além de 

questões de tecnologia e por isso deveria receber uma atenção especial por parte do Estado e 

sociedade a fim de garantir um equilíbrio entre inovação e segurança. 

 

4.1. A nanotecnologia e o risco de desenvolvimento 

 

Uma das novas tecnologias utilizada no século XX é a nanotecnologia
276

. Tal processo 

é fruto da chamada biociência e dos processos de manipulação genética iniciados 

anteriormente principalmente na Europa. Cabe ressaltar que tal técnica teve início 

principalmente em planos de pesquisa custeados por empresas privadas que possuem um alto 

poder econômico de investimento ao mesmo tempo em que aguardam um retorno lucrativo 

com as experiências realizadas nesse setor. Dessa forma, tais pesquisas avançam rapidamente 

sem que seus riscos sejam calculados aumentando assim a probabilidade de danos futuros. 
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O uso da técnica de nanotecnologia
277

 marca uma nova era na história da ciência a 

medida que permite a manipulação de elementos menores que os átomos, permitindo uma 

alteração na essência e na composição de uma série de produtos, principalmente de natureza 

medicinal e alimentar. Dessa forma é possível trabalhar em nível molecular, átomo por átomo 

em uma escala de partículas que correspondem à ordem de 1-100 nanômetros (o que equivale 

a 0,000000001 metros). Conforme se nota na figura abaixo a nanotecnologia atinge a essência 

dos elementos.
278
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O estudo das nanotecnologias surgiu no final da década de 1950 a partir de uma 

palestra proferida por Richard Philips Feymann, Prêmio Nobel de Física, proferido na Caltech 

(California Institute of Technology) intitulado “There’s Plenty of Room at the Bottom”. O 

termo nanotecnologia, todavia, foi atribuído a Norio Taniguchi, um pesquisador japonês, ao 

referir-se a uma medida muito menor do que um micrometro, em 1974.
279

 A verdadeira 

paternidade prática das nanotecnologias foi associada a Eric Drexler, o autor do livro de 1986, 

“Engines of Creation”. Em sua obra, o autor distingue três componentes fundamentais da 

nanotecnologia – nanoreplicadores, nanomontadores e nanocomputadores. 

A nanotecnologia pode ser conceituada como um conjunto de técnicas utilizadas para 

manipular átomo por átomo, a criação de novas estruturas em escala nanométrica. Essa 

manipulação decorre, especialmente, da evolução dos microscópios atômicos que podem 

escanear e perceber a estrutura de átomos e moléculas. 

A nanotecnologia é considerada uma tecnologia múltipla ou convergente, na medida 

em que implica e depende da convergência entre distintas áreas do conhecimento, tais como: 

informática, neurociências, medicina, química e biologia, podendo ser utilizada e aplicada 

praticamente em qualquer produto industrial. O gráfico abaixo demonstra essa ideia
280

: 
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O interesse na manipulação e modificação em nanoescala tem relação com a 

propriedade dos materiais nesta escala, que podem se modificar drasticamente. Tais mudanças 

consistem, por exemplo, no aumento da reatividade química de alguns elementos, aumento da 

condutividade elétrica, aumento da resistência do material, mudança na toxidade e na cor. 

Se por um lado representam grande avanço tecnológico, por outro as partículas 

geradas pela nanotecnologia causam muita preocupação aos cientistas. Isso porque ao 

trabalhar a essência dos materiais se altera também os efeitos colaterais esperados pelas novas 

substâncias. A maioria das nanopartículas são usadas hoje em substâncias de contato direto 

com o ser humano como na área dermatológica (produtos para pele, dermocosméticos, filtro 

solares etc.), na produção de alimentos geneticamente modificados, em substâncias utilizadas 

para fins bélicos e até vacinas.  

O Brasil é hoje o terceiro país do mundo em consumo de produtos cosméticos, 

segundo a Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, perdendo 

apenas para os Estados unidos e Japão
281

, no entanto, não possui nenhuma legislação 

específica sobre a utilização da nanotecnologia, o que coloca o consumidor brasileiro em séria 

desvantagem em relação a outros consumidores mundiais. O setor cosmético é basicamente o 

que mais utiliza essa tecnologia, principalmente para garantir maior absorção e fluidez dos 

produtos. Por meio dessa técnica, hoje os dermocosméticos podem alcançar até três camadas a 
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mais de pele que os produtos dos anos 70, o que é inovador e potencialmente nocivo em 

muitos casos. Tal preocupação já foi demonstrada pelo Comitê Científico de Produtos ao 

Consumidor da Comissão Européia
282

. 

Também em pesquisas nos EUA notou-se que é possível a contaminação por meio de 

absorção de nanopartículas presentes em produtos como os filtros solares. Esse é mais um 

caso que demonstra como a tecnologia ainda não pode prever todos os riscos de um produto 

nanotecnológico frente às reações adversas como temperatura e tempo de exposição ao sol. 

Sobre tais dados, a pesquisa americana relatou que
283

: 

 

“(...) pretende evidenciar o fato de que o pequeníssimo tamanho de certas 

nanopartículas lhe permite, efetivamente, atravessar a pele de certos ratos; as 

conseqüências sanitárias da presença dessas nanopartículas no corpo não são 

conhecidas, explica a Dra. DeLouise, professora-assistente em dermatologia 

e engenharia biomédica e perita em propriedades de nanotubos. DeLouise 

insiste no fato de que seu estudo não está voltado para o impacto sanitário 

das nanopartículas, do qual, em nenhum caso, é objeto: "Queríamos 

simplesmente ver se nanopartículas podiam passar através da pele, e 

verificamos que podem, em certas condições", explica ela. O artigo, 

publicado na revista Nano Letters, indica que a equipe de cientistas está 

interessada na penetração transcutânea de nanocristais chamados Quantum 

Dots (QD), que apresentam a particularidade de serem fluorescentes em 

certas condições - o que os torna mais fáceis de serem observados - e 

também no estudo de outras nanopartículas. Os cientistas evidenciaram a 

distribuição de QDs em ratos cuja pele havia sido anteriormente exposta a 

uma quantidade de radiação ultravioleta, equivalente àquela susceptível de 

causar uma leve "queimadura" de sol em um humano.”     

 

Também nos EUA formou-se o chamado “Centro de Nanotecnologia Responsável 

(Center for Responsible Nanotechnology), espécie de organização não governamental que 

defende as seguintes ideias
284

: 

Vantagens da Nanotecnologia 
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Vantagens da Nanotecnologia 

 A Nanotecnologia pode 

resolver muitos problemas 

humanos.  

 A Nanotecnologia pode 

solver muitos problemas 

relacionados com a água.  

 A Nanotecnologia e o setor 

agrícola.  

 A Nanotecnologia e a energia 

solar.  

 A Nanotecnologia para 

melhorar a vida humana.  

 A Nanotecnología como uma 

solução para o fosso digital.  

 A Nanotecnologia e a 

medicina.  

 A Nanotecnologia e as 

vantagens para o meio 

ambiente  

 A Nanotecnología para 

eliminar as fontes de muitos 

problemas sociais.  

Riscos da nanotecnologia 

 Distorção económica devido à proliferação de 

produtos baratos. 

 Opressão económica gerada por uma escalada 

artificial dos preços. 

 Risco pessoal se criminosos ou terroristas 

chegarem a usar a nanotecnologia molecular. 

 Risco pessoal ou social por restricões abusivas. 

 Mal-estar social perante os novos produtos ou 

formas de vida. 

 Corrida ao armamento. 

  Danos colectivos ao meio-ambiente  como 

consequência de produtos não regulamentados.  

 Total disponibilidade de auto-replicadores (gray 

goo) - um factor de risco reducido. 

 Um mercado negro de nanotecnologia (aumenta 

outros riscos).  

 Concorrência entre diferentes programas de 

nanotecnologia molecular (aumenta outros 

riscos). 

 Afastamento e ilegalidade da nanotecnologia 

molecular (aumenta outros riscos). 

  

O Canadá também impôs uma regra nacional obrigatória para a nanotecnologia em 

fevereiro de 2009, conforme salienta Alves
285

: 

 

“Segundo os delegados ambientais, o governo canadense previu lançar no 

mês de fevereiro de 2009, portanto neste mês, a primeiríssima 

regulamentação nacional do mundo obrigando as empresas a detalhar sua 

utilização de nanomateriais técnicos. As informações coligidas graças a essa 

exigência serão utilizadas para avaliar os riscos ligados aos nanomateriais 

técnicos e contribuirão para o desenvolvimento de medidas de segurança 

apropriadas, visando a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Há 

alguns anos, os especialistas do Projeto sobre as Nanotecnologias 

Emergentes (Project on Emerging Nanotechnologies, PEN) encorajam o 

aumento da supervisão das nanotecnologias. Esses especialistas observaram 

que a decisão do governo canadense constituía um passo importante no que 

diz respeito à proteção do consumidor e do ambiente.” 
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Como a grande maioria das reações advindas das nanopartículas são ainda 

desconhecidas alguns cientistas afirmam que elas podem com certeza ser catastróficas sem 

falar em outros dela decorrentes como a crise social que pode ser causada pelo uso 

nanotecnologia em produtos como o algodão cuja extração é principal fonte renda para a 

população de alguns países pobres.  

Sobre o papel das novas tecnologias, e a sociedade em que vivemos, salienta 

Benthien
286

: 

“Além de serem os melhores exemplos sobre o alcance das pesquisas 

científicas na área da engenharia genética e biotecnologia, tais tecnologias 

refletem uma relação absolutamente direta entre o capital e o mercado, 

principalmente nos séculos XIX e XX, na medida em que dependem de um 

processo de “mercantilização” ou, nas palavras de Kloppenburg (1998) - 

quando este trata especificamente sobre o papel da semente - de um processo 

de “commodification” e alteração de alguns elementos naturais para seu 

sucesso enquanto tecnologias. A mercantilização de alguns elementos 

naturais, (como as sementes no caso da transgenia; os elementos químicos e 

átomos no caso da nanotecnologia e a alteração no sentido de “vida” em 

ambos os casos) é responsável por uma mudança radical em nossa 

compreensão sobre a vida e a natureza. 

A forma com que tais tecnologias são aplicadas comercialmente fortalece 

uma perspectiva de separação entre o homem e a natureza, cuja relação 

acaba sendo orientada a partir de um processo de exploração do primeiro em 

relação à segunda.”   

  

O que se coloca, portanto em questão são os benefícios trazidos por essa nova 

tecnologia e os riscos que ela apresenta; quase que totalmente desconhecidos. Como manter 

tais avanços científicos e regularizar um limite de riscos suportáveis para a sociedade de 

consumo parece ser uma tarefa impossível ao direito. 

Na busca pela solução desse dilema encontramos autores que defendem a criação de 

um marco regulatório para a questão não apenas nos ordenamentos internos dos Estados, mas 

internacionalmente. Segundo eles isso se deve a extensão dos benefícios e males da 

nanotecnologia que abrangem a coletividade e ultrapassam fronteiras envolvendo valores 

como a dignidade da pessoa humana e outros direitos como o relativo ao meio ambiente 

equilibrado. 

Dessa forma a regulamentação da matéria aponta para a aplicação do princípio da 

precaução de maneira conjunta pelos Estados e em consonância com níveis seguros de 

pesquisas definidos após um conjunto sério de pesquisas para elaboração de riscos.     
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Diante desse quadro caberia ao direito
287

: 

a) Servir de fonte normativa para a estruturação e estabelecimento de diretrizes 

norteadoras de políticas públicas de Ciência e tecnologia; 

b) Definir questões patrimoniais sobre a apropriação imaterial da nanotecnologia, 

especialmente a partir do sistema de direitos de propriedade intelectual, internacionalmente 

reconhecido; 

c) Estabelecer normas que estruturem a limitação, monitoramento e dêem respostas 

adequadas aos riscos da nanotecnologia.   

E mais, podemos diante do exposto questionar se a nanotecnologia não é um caso 

típico de risco do desenvolvimento tendo em vista que a maioria dos seus riscos é 

desconhecida e, portanto passíveis de gerar danos após a inserção dos produtos no mercado. 

Entendemos que sim. O que importa aqui é diante da possibilidade da exclusão da 

responsabilidade enquadrar tal tecnologia dentre as excludentes de responsabilidade ou não. 

Conforme apresentado, muitos países já enquadram a indústria química e farmacêutica no rol 

daquelas que podem se aproveitar do risco do desenvolvimento como excludente de 

responsabilidade. Agora nota-se mais nitidamente o porquê; já que principalmente essas 

indústrias se utilizam de nanotecnologia e não podem portanto prever os riscos inerentes aos 

seus produtos.  

A fim de elucidar um pouco os riscos que a nanotecnologia comprovadamente já 

apresenta apontamos o seguinte comentário: 

 

“Quando o tamanho é em nano, a presença de moléculas individuais se torna 

relevante, uma vez que podem existir efeitos químicos e/ou físicos os quais 

não estão presentes em escalas maiores. Há muito que se sabe que o 

resultado de toxicidade é progressivamente maior conforme a dimensão das 

partículas diminui. 

(...) Por estas razões, os riscos da nanotecnologia não podem ser estudados 

com base na toxicidade presente nos mesmos materiais em macro escala, ou 

seja, não se pode tratar os nanomateriais como equivalentes aos materiais de 

tamanho macro.”
288
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Por isso ao criar um produto ou usar a nanotecnologia para a manipulação de uma 

substância temos uma alteração da essência do produto capaz de gerar efeitos até então 

imprevisíveis. Daí o perigo oferecido por esta tecnologia se usada sem limites principalmente 

na esfera armamentista, médica e no meio ambiente. Na ausência atual de normas que 

regulem as pesquisas envolvendo nanotecnologia no Brasil seus limites são impostos pelos 

próprios pesquisadores e variam entre os diferentes ramos de pesquisa e o investimento 

econômico envolvido. 

Sobre os efeitos e riscos dessa tecnologia, dizem os autores mexicanos: 

 

 
“La generación del conocimiento anteriormente descrito requiere además 

de un trabajo arduo, la aplicación de estrategias adecuadas, por ejemplo: 

promover una colaboración y comunicación inter y transdisciplinaria, 

estudiar exhaustivamente un conjunto de “nanopartículas representativas” y 

optimizar un conjunto de pruebas toxicológicas adecuadas sobre éste. 

Satisfacer estos requerimientos permitiría un rápido avance en la 

comprensión de la toxicología del mundo nanométrico. Idealmente, la 

nanotoxicología deberá generar principios que permitan asociar las 

propiedades de un material nanométrico con su toxicidad”.
289

 

 

 

Diante da inevitável e crescente utilização desse tipo de tecnologia é imprescindível 

sua regulação por parte do Estado. Deve, portanto haver um controle e um acompanhamento 

desse tipo de pesquisa que respeite nossos princípios constitucionais, em especial os voltados 

aos direitos humanos
290

, bem como uma regulamentação na esfera cível, penal, consumeirista 

e internacional.    

No tocante ao direito do consumidor, nota-se claramente a violação do princípio da 

informação, previsto no artigo 4º, IV do CDC, uma vez que o consumidor brasileiro na 

maioria das vezes não é informado a respeito da composição nanotecnológica de produtos 

vendidos em nosso mercado de consumo. 

Desta forma a questão a ser debatida é a introdução de um produto nanotecnológico no 

mercado e a possibilidade de imposição de um defeito dele decorrente como causa aferidora 
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de responsabilidade civil por parte daqueles que inserem os produtos nanotecnológicos no 

mercado. 

Principalmente, com relação aos cosméticos, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) ao tratar da legislação específica dos Cosméticos, fala da necessidade de 

rotulagem, origem, composição e segurança, além de solicitar aos fabricantes informações 

sobre fórmula, função, ingredientes, finalidade e o modo de uso dos produtos antes de serem 

comercializados. A ANVISA assinala que a rotulagem é responsabilidade do fabricante. 

Porém, ao se analisar tal legislação, o que se observou é a carência de leis que supervisionem 

a tecnologia utilizada no processo de produção desses cosméticos bem como a 

obrigatoriedade da divulgação dessas para o consumidor.
291

  

Por isso, afirma-se que principalmente nesse caso, da nanotecnologia, há hoje um total 

descumprimento das normas previstas especialmente nos seguintes artigos do CDC: 

 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 

práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 

nocivos; 

(...) 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (...);” (grifos 

nossos). 

 

 

Em consonância com o teor do artigo supracitado podemos afirmar que em se tratando 

de novas tecnologias como a nanotecnologia é impossível afastar a periculosidade dos 

produtos, bem como garantir-lhes risco zero. No entanto, o que se pleiteia aqui é uma 

transparência entre o mercado fornecedor desses produtos e seus consumidores da forma 

como leciona o CDC. 

O consumidor brasileiro tem o direito, assim como o fornecedor tem o dever, de ter 

acesso as reais informações sobre os produtos que está adquirindo e ser cientificado dos riscos 

a que está exposto ao adquirir um produto cujas pesquisas estão ainda em andamento também 

como cumprimento do artigo 8º do CDC: 
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“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”. (grifos nossos). 

   

Nesse mesmo tom a ANVISA se manifesta em seu “Guia para avaliação de segurança 

de produtos cosméticos” determinando a importância da responsabilidade por dados e 

informações que o fornecedor deve deter sobre os produtos, assim como sobre seus riscos: 

 

“A avaliação da segurança deve preceder a colocação do produto cosmético 

no mercado. A empresa é responsável pela segurança do produto cosmético, 

conforme assegurado pelo Termo de Responsabilidade apresentado, onde a 

mesma declara possuir dados comprobatórios que atestam a eficácia e 

segurança de seus produtos (Resolução 79/00, Anexo XXI e suas 

atualizações). Uma vez que o produto cosmético é de livre acesso ao 

consumidor, o mesmo deve ser seguro nas condições normais ou 

razoavelmente previsíveis de uso(a). A busca dessa segurança deve 

incorporar permanentemente o avanço do estado da arte da ciência 

cosmética.” (grifos nossos). 

 

Importante salientar o vocabulário usado pela ANVISA, nesse trecho do “Guia” vez 

que o mesmo traz os termos “razoavelmente previsíveis” o que o aproxima da ideia de 

previsibilidade e aceitabilidade dos produtos perigosos tratados no artigo 8 do CDC e mais, a 

expressão “avanço do estado da arte da ciência”, em clara aproximação com a ideia do 

“estado da ciência” ou “estado da arte” como sinônimos de estado de desenvolvimento 

tecnológico o que dá a ideia de que a ANVISA com tais expressões desejou afastar no caso 

dos cosméticos, aparentemente, a responsabilidade por risco do desenvolvimento.  

A Comunidade Européia se manifestou sobre o assunto em Bruxelas (12 de maio de 

2004), reunindo-se e deliberando por meio da "COM.2004 – Comunicação da Comissão para 

uma Estratégia Européia sobre Nanotecnologias". Um documento que conclui ser o objetivo, 

dos investimentos e das pesquisas, controlar "a estrutura fundamental e o comportamento da 

matéria a nível (sic) dos átomos e das moléculas". Mais adiante tal reunião resultou no plano 

“Nanociências e Nanotecnologias: Plano de Ação para a Europa 2005-2009”
292

. Tal plano 

pretende, de maneira conjunta, compreender os novos fenômenos e propriedades, e 

estabelecer uma regulamentação completa e coerciva, como tentativa de frear a disposição das 

empresas de menosprezar riscos na corrida por patentes e pela tecnologia da nanociência. 
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Propõe-se dessa forma a utilização do Princípio da Precaução no tocante à aprovação 

para uso, comercialização, disposição e aplicação dos nanomateriais. Para tanto alguns passos 

devem ser observados: identificação dos riscos; uso de mecanismos de segurança para evitar a 

exposição às partículas comprometidas; comparação entre riscos e benefícios em longo prazo. 

Só assim será possível regulamentar a nanotecnologia por meio de técnicos preparados 

e isentos de qualquer relação com o mercado produtor ou indústria, com representantes do 

Estado pautados em uma legislação pátria e em Tratados internacionais sobre o tema. 

Como afirma Paulo Affonso Leme Machado o adequado emprego do tempo para 

planejar e deliberar, “não legitima o aventureirismo, que age sem considerar os prós e contras, 

que não se importando com os resultados, dá chance para resultados prejudiciais para os seres 

humanos, a fauna e a flora.” 
293

 

Além do princípio da Precaução vale discutir aqui a aplicação da teoria do risco às 

novas tecnologias. Para Carvalho tal teoria preceitua que “todo prejuízo deve ser atribuído ao 

seu autor e reparado por quem o causou, independentemente de ter ou não agido com culpa. 

Resolve-se o problema na relação de causalidade, dispensável qualquer juízo de valor sobre a 

culpa do responsável, que é aquele que materialmente causou o dano.” 
294

  

No entanto, diante da discussão que apresentamos sobre a sociedade de risco e do alto 

nível de risco encontrado na nanotecnologia teríamos que vislumbrar a aplicação de uma 

teoria do risco “concreta” a uma teoria do risco “abstrata” ou filosófica que pretende definir 

uma sociedade reflexiva. Ponderando sobre esses conceitos devemos ampliar nossa visão 

sobre as definições de risco e perigo apresentadas até então no direito civil.  

Partiremos assim da uma ideia de Carvalho que afirma: “Diante do exposto, constata-

se que uma situação pode ser ao mesmo tempo de risco ou perigosa, pois aquilo que se 

constitui perigo para um observador é risco para outro.” 
295

Diante dessa ideia concordamos 

com Roberto Senise Lisboa que salienta: 

 

“Entretanto, o explorador da atividade perigosa deverá sempre responder 

pelo dano causado para, em seguida, valer-se da ação regressiva em face do 
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terceiro que tenha acarretado o prejuízo, quando: a) a responsabilidade 

objetiva adotar a teoria do risco exacerbado, como sucede nos acidentes 

nucleares, e que se trata de teoria que impõe uma limitação ainda maior das 

excludentes, a teor do que preceitua a Lei 6.453, de 17.10.1977; b) a 

responsabilidade objetiva decorrer das relações de consumo, pois veda-se ao 

fornecedor a utilização do instituto da denunciação da lide (artigo 88,pár. 

ún., e 13, pár. ún., da Lei 8.078/90); e c) a responsabilidade objetiva advir 

das relações entre o Estado e o administrado”
296

. 

 

 Por isso, a nanotecnologia em sua essência é uma tecnologia de risco que pode tornar-

se perigosa e enseja do ponto de vista jurídico, a necessidade de adoção de práticas mais 

eficazes e seguras e de regulamentação quanto à responsabilização por seus danos.   

    

4.1.1 Produtos decorrentes de novas tecnologias: sua rotulagem e a aplicação do risco 

do desenvolvimento 

 

No campo da genética encontramos um terreno fértil para a chamada 

“regulamentação” e “controle do risco”, isso porque conforme explicitado no caso da 

nanotecnologia, também a manipulação genética de alimentos é matéria extremamente 

controvertida, rica em nebulosidades que podem gerar sérios danos a saúde do consumidor.  

Conforme já demonstrado, entendemos a “regulação do risco” como a intervenção dos 

poderes públicos no mercado ou nos processos econômicos e sociais visando controlar as 

conseqüências potencialmente adversas que deles possam resultar para a saúde pública, o 

ambiente ou, de uma maneira geral, a segurança de pessoas e bens.  

A cristalização, nas últimas décadas, do paradigma regulador da ação pública não 

parece ser indiferente à introdução do risco nas agendas social e política. É um fato que a 

ênfase na regulação (a par do lançamento de entidades públicas de tipo novo, as agências 

reguladoras) reflete um novo estádio do papel do Estado, impulsionado pela política de 

privatização de empresas públicas e de liberalização dos mercados: do “Estado-providência” e 

intervencionista ter-se-á transitado para um Estado, sobretudo, regulador que libertou o 

mercado sem deixar de manter sobre ele vigilância e controle, seus papéis enquanto órgão 

fiscalizador. 

No tocante aos OGM’s (organismos geneticamente modificados) alguns autores 

discutem três diferentes níveis de incertezas que podem ser atribuídas a esses produtos e que 
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gerando efeitos para a sociedade e para a saúde dos usuários desta tecnologia. Assim se 

classificam tais incertezas: vejamos: 

 

“O conceito de risco é adotado quando possuímos uma base consistente de 

dados históricos ou experimentais e podemos modelar bem o problema, 

definindo com acurácia conseqüências, probabilidades e cenários futuros. As 

incertezas transformam-se em riscos conhecidos e passíveis de serem 

mensuráveis em função de serem produtos de sistemas relativamente 

estáveis e mensuráveis. Este conceito de risco se assemelha ao de riscos 

reconhecíveis, adotado por alguns autores das Ciências Sociais. Ou seja, pelo 

menos teoricamente, sabemos tanto prever como controlar os riscos, embora 

na prática isso possa não ocorrer. Apesar de serem reconhecíveis e 

manejáveis, em situações reais nem sempre os cálculos dos riscos são 

realizados ou as medidas preventivas mais eficientes são implementadas. 

Isso pode acontecer em contextos vulneráveis, ou seja, em regiões cujas 

infra-estruturas técnico-científicas e econômicas sejam inadequadas, ou não 

haja suficiente interesse e força política para proteger os grupos 

populacionais vulneráveis mais afetados pelos riscos. Nesses contextos, as 

incertezas e as conseqüências tendem a aumentar” 
297

. 

A incerteza: 

 

“Já a indeterminância se aplica quando conhecemos o problema, temos 

modelos bem estruturados, mas não se pode predizer sem grandes margens 

de erros como o sistema analisado se comportará no futuro. O problema da 

incerteza aqui decorre não da falta de modelos nem de infra-estrutura, mas 

sim da existência de fenômenos com múltiplos elementos, processos não-

lineares e feedbacks operando em distintas escalas espaciais e temporais que 

dificultam previsões precisas. Um exemplo clássico é o da previsão do 

tempo numa cidade ou região dentro de algumas semanas. Ao lidarmos com 

problemas assim, devemos nos preparar para enfrentar os cenários possíveis 

mais relevantes e graves, dado que não é possível saber com precisão a 

probabilidade de ocorrência de nenhum deles. Um exemplo é a preparação 

de planos de emergência em áreas onde teoricamente podem ocorrer 

furacões, terremotos, enchentes ou acidentes graves de grandes proporções 

em áreas adjacentes a indústrias perigosas, como as químicas e nucleares
298

”.  

 

E por fim, a ignorância: 

 

“A ignorância ocorre em situações tão complexas que a ciência sequer 

possui modelos adequados para predizer e atribuir os cenários futuros mais 

relevantes. Este tipo de incerteza se assemelha ao conceito de risco 
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especulativo desenvolvido por alguns autores da Sociologia do Risco. A 

ignorância ocorre com problemas envolvendo sistemas complexos abertos 

ou adaptativos, caso tanto da complexidade ordinária dos ecossistemas 

quanto da complexidade emergente ou reflexiva dos seres humanos. Na 

complexidade ordinária que caracteriza os sistemas biológicos não humanos, 

há uma ausência da autoconsciência e de propósitos mais completos por 

parte dos seres vivos, com um padrão de organização mais voltado à 

complementaridade de competências e de cooperação, como a predação, o 

parasitismo e a simbiose. Já a complexidade emergente ou reflexiva dos 

sistemas sociais, técnicos ou mistos, que incluem os seres humanos possui 

características como intencionalidade, consciência, representações 

simbólicas e moralidade”.
299

 

     

O processo de transgenia, em especial a agrícola, é fruto de um produto tecnológico 

recente ocorrido após o desenvolvimento das pesquisas na área da engenharia genética. Tais 

pesquisas, ocorridas, principalmente, a partir do final do século XIX, em função de algumas 

descobertas das décadas de 1850 e 1860 por Gregor Mendel que definiu, por meio de seus 

estudos com ervilhas, a transmissão de características hereditárias através das gerações (pelos 

genes
300

).  

Em 1944, o médico americano Oswald Theodore Avery isolou uma substância 

denominada ácido desoxirribonucléico (DNA, na clássica abreviação de deoxyribonucleic 

acid). O DNA; constituído de genes e responsável pela transferência desse material de um 

organismo para o outro. O conjunto de genes de determinado organismo recebeu o nome 

“genoma”. 

Mais tarde, outra descoberta; a dupla hélice do DNA (a partir da qual se permitiu 

perceber seu formato), pelo americano James Watson e pelo britânico Francis Crick, em 1953, 

lhes garantiria o prêmio Nobel de Medicina em 1962. A capacidade de recombinação do DNA 

e a possibilidade de modificação e transferência de genes entre espécies distintas vieram a 

efetivar o atual processo de transgenia. 

Entende-se assim tal processo como a capacidade de transferência de genes entre 

quaisquer espécies, sejam elas animais, vírus, bactérias ou vegetais a partir de um processo 

absolutamente laboratorial. Dessa forma um dos principais riscos dos produtos transgênicos 

está no fato de que sua existência desobedece a uma regra fundamental da natureza: a do não 
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cruzamento e interação genética entre determinadas espécies. Em outras palavras, aquilo que 

jamais ocorreria na natureza, ocorre forçosamente no laboratório de maneira que os riscos e 

efeitos dessa interação são ainda imprevisíveis. 

   Salientam os estudiosos: 

 

“(...) a introdução de genes em espécies distintas, como por exemplo, uma 

característica genética do Homem nas plantas, dos animais para as plantas e 

das bactérias em plantas. Em suma, a capacidade de transferir genes é 

praticamente ilimitada, e este é o ponto crucial na avaliação do risco, pois o 

gene, após incorporado, pode ser transmitido para as gerações seguintes”
301

. 

 

Basicamente temos nesse caso dois efeitos: (1) a descoberta de que se poderia isolar o 

gene de um organismo e inseri-lo no genoma de outro, abrindo com isso a possibilidade de 

alterar as características genotípicas de um organismo; (2) o desenvolvimento de novas 

técnicas de fusão e multiplicação de células.  

Diante disso é praticamente impossível prever os resultados oriundos das novas 

“espécies” decorrentes dos processos de transgenia e as alterações que essas novas espécies 

podem causar ao ecossistema. Apesar disso, antes mesmo da regulamentação dos riscos nossa 

legislação pareceu preocupar-se com a definição específica do termo “organismo 

geneticamente modificado” conforme se nota em trechos da legislação citada abaixo.  

A transgenia agrícola teve seu início em meados dos anos 70 e basicamente se iniciou 

com o plantio da soja transgênica em grande escala. Além desse produto, hoje os principais 

cultivos são os de algodão, milho e canola, alem da alteração genética de frutas e hortaliças. 

A principal característica desses produtos, em especial, de suas sementes
302

, é a 

resistência a pragas comuns a cada tipo de produto e a esterilização das sementes que não 

permitem sua reprodução. Se por um lado não há a transmissão de dados de uma semente para 
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outra, esse mesmo processo é encarado como uma forma de constante vinculação dos 

produtores com o mercado fornecedor de OGM”s ou seja, a esterilidade obriga os produtores 

a adquirirem um novo lote de sementes a cada safra.     

Na atual sociedade em que vivemos, já sofredora do desequilíbrio ambiental, é cada 

vez mais comum a busca por pesquisas na área da transgenia agrícola pela necessidade do 

homem de aumentar suas fontes alimentares e melhorar sua qualidade de vida, o que demanda 

melhoramentos genéticos em plantas ou animais, para torná-las mais resistentes à 

adversidades climáticas, ou mesmo para incrementar sua variabilidade.  

Há autores que chegam a defender hoje a produção dos chamados “transgênicos 

sociais”, assim definidos como aqueles que pela produção em larga escala poderiam ser úteis 

na diminuição da fome e em especial para populações de baixa renda. Se analisado pelo 

prisma social, o uso dessa tecnologia poderia e muito aumentar a qualidade e quantidade do 

plantio de alguns produtos como a soja, o feijão, a batata, o arroz, dentre outros tão essenciais, 

e com redução do custo, principalmente no tocante a diminuição ou ausência de custo com 

pesticidas.  

Basta ver o caso do algodão “Roundup Ready” resistente às pragas hoje responsável 

por cerca de 80% do produto na Austrália e já liberado para produção pela CTNBio também 

aqui no Brasil. 

Para tanto o uso dos chamados “transgênicos sociais” poderia afastar o princípio da 

precaução, mas não descarta as seguintes premissas: 

 

“Três foram as hipóteses para o afastamento das medidas de precaução: 1) a 

aceitação e adoção dos pareceres dos cienti   s- tas  que  discordam  dos  

riscos  biológicos  alegados;  2)  um  futuro consenso  sobre  a  ausência  

destes  riscos;  3)  a  tolerância  a  todos os riscos, ou parte deles”
303

.  

   

O problema apontado por muitos pesquisadores está nos efeitos da aplicação dessa 

tecnologia em massa, como já ocorre, com relação à soja e outros produtos, principalmente 

nos EUA, Argentina e Canadá.  

Em virtude dessa prática podemos provocar o desequilíbrio das cadeias alimentares, 

tornando uma presa de outrora em um animal resistente o suficiente para atacar o seu 

predador natural, ou mesmo criando plantas tão resistentes que não possam ser imunizadas 

contra pragas, impedindo ao mesmo tempo a contenção do crescimento dessas mesmas 
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plantas. Já para o homem, o consumo de OGM’s pode resultar em danos, hoje imprevisíveis, 

ao homem e que podem surgir apenas décadas após a ingestão de tais produtos. 

Como exemplo, podemos citar uma epidemia ocorrida em 1989 nos Estados Unidos e 

causada pela síndrome de eosinofiliamialgia (que causa dor muscular e aumento de leucócitos 

no sangue). O motivo de tal epidemia foi atribuído a um aminoácido aromático denominado 

triptofano, produzido pela modificação genética em bactérias pela empresa japonesa Showa 

Denko. As bactérias, além do triptofano, produziram também uma toxina, que produziu a 

síndrome
304

. 

Também aqui no Brasil, alguns casos de alergia e intoxicação foram observados em 

consumidores de um tipo de soja transgênica que recebeu genes da castanha-do-pará.
305

 

Assim questiona-se a responsabilidade civil do Estado enquanto regulador dos riscos e 

seu papel na indenização por danos causados pelos OGM’s. Discute-se assim, se tal 

responsabilidade poderia ser erigida de forma objetiva e se tais danos poderiam também fazer 

parte dos chamados “risco do desenvolvimento”. E ainda, se assim forem conceituados; os 

danos em virtude de atividades de transgenia seriam passíveis de exclusão de 

responsabilidade civil? Em busca de respostas para essas questões partiremos da análise da 

técnica de transgenia e de sua regulamentação pátria e comparada.   

No Brasil, a Lei 8974/ 95 tratou do tema, ficando conhecida como “Lei de 

Biossegurança”, (e sendo aprovada pelo Congresso Nacional após 5 anos de tramitação) pelo 

Decreto 1752/95 que a regulamentou e criou a CTNBio (Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança). Tal legislação definiu os OGM’s e a transgenia da seguinte forma
306

:  

 

“Art. 3° Para os efeitos desta Lei, define-se: 

 

I - organismo - toda entidade biológica capaz de reproduzir e/ou de transferir 

material genético, incluindo vírus, prions e outras classes que venham a ser 

conhecidas; 
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II - ácido desoxirribonucléico (ADN), ácido ribonucléico (ARN) - material 

genético que contém informações determinantes dos caracteres hereditários 

transmissíveis à descendência; 

 

III - moléculas de ADN/ARN recombinante - aquelas manipuladas fora das 

células vivas, mediante a modificação de segmentos de ADN/ARN natural 

ou sintético que possam multiplicar-se em uma célula viva, ou ainda, as 

moléculas de ADN/ARN resultantes dessa multiplicação. Consideram-se, 

ainda, os segmentos de ADN/ARN sintéticos equivalentes aos de ADN/ARN 

natural; 

 

IV - organismo geneticamente modificado (OGM) - organismo cujo 

material genético (ADN/ARN) tenha sido modificado por qualquer 

técnica de engenharia genética; 

 

V - engenharia genética - atividade de manipulação de moléculas 

ADN/ARN recombinante. 

 

Parágrafo único. Não são considerados como OGM aqueles resultantes de 

técnicas que impliquem a introdução direta, num organismo, de material 

hereditário, desde que não envolvam a utilização de moléculas de 

ADN/ARN recombinante ou OGM, tais como: fecundação in vitro, 

conjugação, transdução, transformação, indução poliplóide e qualquer outro 

processo natural (grifos nossos)”. 

 

 

Tal norma foi revogada pela Lei 11.105/2005
307

 que abordou o tema de forma mais 

atual e complexa passando a redigir o artigo terceiro da seguinte forma: 

 

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

 

        I – organismo: toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir 

material genético, inclusive vírus e outras classes que venham a ser 

conhecidas; 

 

        II – ácido desoxirribonucléico - ADN, ácido ribonucléico - ARN: 

material genético que contém informações determinantes dos caracteres 

hereditários transmissíveis à descendência; 

 

        III – moléculas de ADN/ARN recombinante: as moléculas manipuladas 

fora das células vivas mediante a modificação de segmentos de ADN/ARN 

natural ou sintético e que possam multiplicar-se em uma célula viva, ou 
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ainda as moléculas de ADN/ARN resultantes dessa multiplicação; 

consideram-se também os segmentos de ADN/ARN sintéticos equivalentes 

aos de ADN/ARN natural; 

 

        IV – engenharia genética: atividade de produção e manipulação de 

moléculas de ADN/ARN recombinante; 

 

        V – organismo geneticamente modificado - OGM: organismo cujo 

material genético – ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer 

técnica de engenharia genética; 

 

        VI – derivado de OGM: produto obtido de OGM e que não possua 

capacidade autônoma de replicação ou que não contenha forma viável 

de OGM; 

 

        VII – célula germinal humana: célula-mãe responsável pela formação 

de gametas presentes nas glândulas sexuais femininas e masculinas e suas 

descendentes diretas em qualquer grau de ploidia; 

 

        VIII – clonagem: processo de reprodução assexuada, produzida 

artificialmente, baseada em um único patrimônio genético, com ou sem 

utilização de técnicas de engenharia genética; 

 

        IX – clonagem para fins reprodutivos: clonagem com a finalidade de 

obtenção de um indivíduo; 

 

        X – clonagem terapêutica: clonagem com a finalidade de produção de 

células-tronco embrionárias para utilização terapêutica; 

 

        XI – células-tronco embrionárias: células de embrião que apresentam a 

capacidade de se transformar em células de qualquer tecido de um 

organismo. 

 

        § 1o Não se inclui na categoria de OGM o resultante de técnicas que 

impliquem a introdução direta, num organismo, de material hereditário, 

desde que não envolvam a utilização de moléculas de ADN/ARN 

recombinante ou OGM, inclusive fecundação in vitro, conjugação, 

transdução, transformação, indução poliplóide e qualquer outro 

processo natural. 

 

        § 2o Não se inclui na categoria de derivado de OGM a substância 

pura, quimicamente definida, obtida por meio de processos biológicos e 

que não contenha OGM, proteína heteróloga ou ADN recombinante 

(grifos nossos).” 

 

A preocupação da legislação brasileira como se vê está focada na definição dos 

processos de transgenia e suas finalidades bem como na regulamentação de órgão competente 

para sua fiscalização e regulamentação. No entanto, os riscos inerentes a essa prática ainda 

permanecem sem grande tratamento legislativo.    



169 

 

No Brasil, a Constituição da República, em seu artigo 225 prevê o direito básico ao 

equilíbrio ambiental, bem como, outorga ao Poder Público o dever de controlar, preservar e 

fiscalizar a produção, a comercialização e a manipulação de OGMs: 

 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo 

para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

(...) 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético; 

(...) 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida 

e o meio ambiente;” 

 

 

Em consonância com o proposto no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor 

tem como direito básico a informação clara e correta acerca dos produtos e serviços que 

adquire ou mesmo àqueles expostos no mercado. Dessa forma, produtos fruto da 

nanotecnologia e os OGM’s não poderiam se furtar a essa regra e deveriam trazer tais 

informações em seus rótulos.      

A questão da rotulagem, de especial interesse dos consumidores dos produtos 

transgênicos, mereceu legislação específica, tratada no Dec. 3.871/01
308

 que trazia em seu 

texto: 

“Art. 1o Os alimentos embalados, destinados ao consumo humano, que 

contenham ou sejam produzidos com organismo geneticamente modificado, 

com presença acima do limite de quatro por cento do produto, deverão 

conter informação nesse sentido em seus rótulos, sem prejuízo do 

cumprimento da legislação de biossegurança e da legislação aplicável aos 

alimentos em geral ou de outras normas complementares dos respectivos 

órgãos reguladores e fiscalizadores competentes”. 

 

Mais tarde o Dec. 4.680/03
309

 mais severo, impôs a rotulagem especial para os 

produtos que tenham mais de 1% (um por cento) de OGMs, em contraponto aos 4% (quatro 

por cento) do Decreto anterior que foi revogado. 
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“Art. 2o Na comercialização de alimentos e ingredientes alimentares 

destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam 

produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, com presença 

acima do limite de um por cento do produto, o consumidor deverá ser 

informado da natureza transgênica desse produto. 

§ 1o Tanto nos produtos embalados como nos vendidos a granel ou in 

natura, o rótulo da embalagem ou do recipiente em que estão contidos deverá 

constar, em destaque, no painel principal e em conjunto com o símbolo a ser 

definido mediante ato do Ministério da Justiça, uma das seguintes 

expressões, dependendo do caso: "(nome do produto) transgênico", 

"contém (nome do ingrediente ou ingredientes) transgênico(s)" ou 

"produto produzido a partir de (nome do produto) transgênico" (grifo 

nosso). 

 

Observe-se que o legislador se preocupou em salientar a informação “contém produto ou 

ingrediente transgênico” no rótulo do produto, simbolizada por um triângulo eqüilátero com a letra ‘T’ 

na cor preta no meio e fundo interno amarelo”.
310

 Tal ideia de rotulagem corrobora a ideia prevista 

pelo CDC em seu art. 6º, III e art. 8º. E mais:  

 

“Trata-se de uma norma para garantir ao cidadão a informação sobre um 

produto, permitindo-lhe o direito de escolha. Além disso, ela possibilita a 

rastreabilidade, pois, em casos de efeitos na saúde humana, os produtos 

rotulados seriam facilmente identificados e recolhidos. No Brasil, a 

fiscalização sobre a rotulagem está a cargo da Vigilância Sanitária”
311

. 

 

As normas internacionais que regulam a matéria, via de regra, são elaboradas por uma 

comissão denominada Codex Alimentarius, criada em 1963 pela Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, na abreviação inglesa de “Food and 

Agriculture Organization of the United Nations”) e que hoje conta com 165 países.
312
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4.1.2 Responsabilidade civil e as novas tecnologias 

 

Compactuamos com a ideia de que o Estado bem como as empresas de engenharia 

genética possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados por seus produtos. Essa 

posição é também respaldada por Tependino apud Vieira e Vieira Junior
313

: 

 

(...) “o dever de reparação pelos danos causados identificados por novas 

descobertas cinetíficas traduz a aplicação mais ampla da responsabilidade 

objetiva, fundada no risco (sem atenuantes) da atividade econômica. A 

hipótese expressa a teoria do risco absoluto, assumindo o fornecedor a 

responsabilidade por danos causados ao consumidor independente da 

existência de defeito no produto ou no serviço (...)” . 

 

 

 Entendemos ser o risco-integral uma espécie autônoma, paralela à teoria do risco-

criado, diferenciando-se desta por prescindir do liame causa-efeito entre a conduta lesiva e o 

dano, sem possibilidade de arguir-se a incidência de excludentes de responsabilidade civil. 

Nessa teoria, é possível a caracterização da responsabilidade, até mesmo nos casos de 

inexistência do nexo causal e é esta responsabilidade que subsiste no direito público, mais 

precisamente na responsabilidade civil do Estado (para alguns, responsabilidade 

administrativa).  

A Constituição Federal de 1988 ao estabelecer em seu art. 37, §6º, que o Estado 

responde pelos danos causados ao particular com direito de regresso contra o servidor, em 

caso de procedimento culposo, adotou assim a doutrina do risco administrativo, porém não 

integral. Isso ocorre porque a adoção da teoria do risco integral implicaria em dizer que o 

Estado responderia independentemente de culpa e sem possibilidade de argüição de causas 

excludentes de responsabilidade de seu ato por qualquer hipótese. 

A legislação brasileira, no entanto, optou pela teoria do risco administrativo, pelo qual  

Estado tem o dever de indenizar, independente de culpa de seus agentes, porém, respeitadas as 

excludentes de culpabilidade de fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e 

força maior, o que para a ampla maioria dos doutrinadores e da jurisprudência é mais 

razoável. 

No caso de um produto manipulado ou criado por novas técnicas de genéticas em um 

laboratório do Estado não seria diferente. Sem dúvida, em se tratando de Empresa Pública, 
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trata-se da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, CRFB, fundada no risco 

administrativo. Como já dito, a teoria do risco administrativo importa na responsabilidade 

independentemente de culpa da Empresa Pública, ente da administração pública indireta, 

tendo em vista que a atividade estatal é, por si só, uma atividade de risco para os 

administrados. Por fim, o Estado pratica seus atos em benefício de todos, nesse sentido, o 

ônus dos danos causados por todos deve ser suportado.
314

 

Ainda assim é imprescindível ressaltar o papel estatal, tanto na prevenção como na 

fiscalização, legislação dos OGM’s e da nanotecnologia uma vez que sua responsabilidade 

nessas questões é irreversível. Ressalta-se tal fato primeiramente porque o próprio Estado é 

hoje um fomentador
315

 de pesquisas das novas tecnologias. Como exemplo de tal prática 

podemos citar as pesquisas realizadas nas Universidades Públicas sob a égide do Estado e 

muitas vezes até com incentivo financeiro deste e por outros órgãos como a EMBRAPA, no 

Brasil. 

Entendemos assim que na qualidade de fomentador o Estado responde objetivamente, 

mas deverá ser constatada a adequação de sua conduta com o nexo causal a fim de se verificar 

a responsabilidade civil. Assim, deverá ser feita a análise com base na teoria da causalidade.  

Não podemos deixar de pensar ainda nos casos em que o Estado poderia ser 

responsabilizado pela sua atividade legislativa. Nessa situação devemos vislumbrar a 

possibilidade de indenização por atos comissivos ou omissivos decorrentes do exercício do 

poder regulador do Estado. Vejamos.    

Por se tratarem de produtos produzidos, em geral, em larga escala, os OGM’s tendem 

a atingir situações de consumo de alimentos ou de plantio de forma massificada. Por sua vez, 

a probabilidade de dano nesses casos será de média ou grande escala, todavia de pequena ou 

grande potencialidade lesiva. A questão é que atingirá, sempre, um número razoável de 

pessoas. 

Assim em caso da autorização da CTNBio para a colocação no mercado de alimento 

geneticamente modificado que se mostre lesivo ao consumidor, é forçoso reconhecer a 

responsabilidade da União. 

                                                           
314

 O mesmo ocorreria se a pesquisa fosse desenvolvida em um laboratório de uma Universidade Pública (USP, 

UNESP, UFMG), lembrando que a responsabilidade do Estado é lato sensu, porque a figuração no pólo passivo 

de eventual lide será sempre do ente da administração pública indireta, que possui personalidade jurídica própria. 

315
 O fomento é uma das formas de intervenção do Estado na economia. 



173 

 

No tocante a uma suposta omissão da CTNBio em sua atividade fiscalizadora, a 

aferição do dever de indenizar é ainda mais fácil tendo em vista sua obrigação in vigilando 

reconhecida pelo próprio legislador (“acompanhar as atividades de pesquisa com OGM ou 

derivado de OGM”, em conformidade com o artigo 14 da Lei 11.105/05).  

Pelo exposto percebe-se que a matéria de transgenia bem como dos OGM’s abrange o 

tema da “segurança alimentar” e coloca em discussão valores como a manutenção de um meio 

ambiente equilibrado e de uma condição de vida sadia aos consumidores, matérias que 

alcançam, portanto a esfera do Direito civil, ambiental e do consumidor em consonância com 

a ideia de sustentabilidade
316

.   

Assim é possível afirmar que a proteção do consumidor no âmbito da segurança 

alimentar se encontra alicerçada no fato do produto. Por meio da ideia de responsabilização 

civil absorvida pelo CDC (Seção II do Capítulo IV, do CDC) é cabível ao consumidor 

encontrar subsidio para o pleito de seus direitos, perante o órgão judiciário, sobre eventuais 

lesões causadas por alimentos OGM’s disponibilizados no mercado de consumo, e pelos 

produtos derivados da transgenia. E ainda, não havendo relação de consumo é plenamente 

possível a responsabilização do Estado ou de outro tipo de fornecedor mediante a 

responsabilidade civil prevista no Código Civil. 

Tendo em vista tais previsões legais e a eminente ameaça e riscos que envolvem os 

OGM’s e a transgenia é que tais produtos devem ser monitorados pelo consumidor, bem 

como por ambientalistas, também em virtude do que expressamente se encontra em nossa 

legislação, na Constituição Federal (incisos II e V do parágrafo 1º, do art, 225) e na Lei de 

Biossegurança,  nº 11.105/2005). 

Assim em que pese à legislação mencionada torna-se clara a responsabilidade do 

fornecedor de produtos nocivos ou perigosos (ainda que potencialmente) à saúde ou 

segurança, o dever de informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da nocividade ou 

periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto, 

consoante a determinação do art. 9° do CDC. 

Entende-se, portanto que além das informações constantes na publicidade, a rotulagem 

é elemento fundamental no cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor. Dessa 
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forma, além dos elementos apontados pelo CDC como componentes do rótulo (composição, 

validade etc.) a sociedade de risco atual que convive com o avanço constante de tecnologias 

carece ainda de mais informações como número do SIF (Serviço de Inspeção Federal), órgão 

de inspeção do Ministério da Agricultura e Abastecimento, se for de origem animal ou do 

Ministério da Saúde, se for de origem vegetal e presença de OGM’s.  

Deve ainda a rotulagem indicar a forma de conservação e preparo quando for o caso 

(alimentos congelados, por exemplo) e atuar como um instrumento de rastreabilidade, muito 

útil no caso de fato do produto. Como salientam Vieira e Vieira Junior
317

: 

 

“A nova regulamentação da propriedade intelectual, relativa à biotecnologia  

na  agricultura,  exige  uma  atuação  rigorosa do  Estado,  como  agente   

fiscalizador,  principalmente  no  que  se refere à pesquisa com a utilização 

de organismos geneticamente modificados  (OGMs),  em  virtude  dos  

riscos  envolvidos  nessas pesquisas para o meio ambiente e para a saúde dos 

seres huma nos. Mas ao mesmo tempo, exige-se do Estado a atuação 

enquanto agente planejador, principalmente no que se refere à políticas 

públicas para o desenvolvimento do país, bem como, relativamente à política 

da ciência e tecnologia. Portanto, dar ciência ao consumidor  do  que  está  

sendo utilizado  para  a  produção  dos  alimentos  e  produção  de  outros 

produtos com a utilização de biotecnologia, ou seja, discriminar o  princípio  

ativo  dos  genes  e  seus  efeitos,  em  rótulos  nos  produtos, não é uma 

ofensa, e sim, um direito. Cabe a cada um procurar os seus direitos. 

“Prevenir a não violação de seus direitos, descartando o mau negócio, é 

melhor do que remediá-lo na Justiça”.  

 

O mesmo pode ser observado no tocante aos chamados “selos ambientais”, “selos 

verdes”, ou “rótulo ecológico” que têm por finalidade influenciar os consumidores no 

momento da compra, para que adquiram produtos que causem o menor impacto ambiental 

possível.  

 

 

4.2 Risco do desenvolvimento e princípio da precaução: novos paradigmas para a 

responsabilização dos vícios 

 

Ante o exposto sobre a evolução tecnológica da nanotecnologia e da transgenia restou 

clara a incerteza científica que ambas apresentam e, portanto o grande número de riscos que 
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ambas apresentam apesar das pesquisas até então realizadas. Isso faz das novas tecnologias 

um terreno fértil para a aplicação da teoria do risco do desenvolvimento vez que mais cedo ou 

mais tarde seus fornecedores sempre apresentam a ideia de aparecimento de novas 

informações após a inserção do produto no mercado na tentativa de eximir sua culpa mediante 

danos apresentados pelos produtos. 

A relação entre as novas tecnologias e o risco se mostra vital conforme vimos até aqui. 

Para tentar minimizar os efeitos dos danos e das indenizações ocorridas com os defeitos 

oriundos das tecnologias ainda em aperfeiçoamento o sistema jurídico de vários Estados tem 

adotado o princípio da precaução. A relação entre a atual sociedade dor risco e esse princípio 

aparece na doutrina francesa quando justifica sua aplicação na legislação de produtos e 

técnicas alimentares na França
318

: 

 

“Bénéficier sans retard de l’innovation technologique sans courir de risques 

supplémentaires, tel pourrait être le leitmotiv de ce début de troisième 

millénaire. La résolution de cette équation complexe est confiée au décideur 

politique, conduit à prendre des décisions de gestion, d’autorisation ou de 

refus d’innovations, à occurrence immédiate tout em se gardant de porter 

atteinte aux générations à venir. 

Dans ce contexte, le principe de précaution est présenté comme um des 

outils de réponse.” 

    

Pertendemos aqui demonstrar, portanto a importância na aplicação do princípio da 

precaução para efetiva “precaução” de danos na esfera civil em virtude de danos ocorridos por 

meio de riscos de desenvolvimento.  

 

4.2.1 Evolução histórica do princípio da precaução  

 

A partir da frase: “ex facto oritur jus”, ou seja, do fato origina-se o direito; teremos 

que enfrentar a realidade de que muitas vezes o direito enquanto norma surgiu como 

conseqüência dolorosa das ações ou omissões humanas, mais precisamente como correção de 

seus erros. Acidentes industriais, de navegação marítima, catástrofes naturais e evoluções 

inquietantes em longo prazo, mostram tanto o poder destruidor dos fenômenos que envolvem 
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as forças da natureza, quanto como o peso do desenvolvimento humano pode causar efeitos 

irreversíveis ao meio ambiente, como o esgotamento dos recursos naturais e destruição da 

biodiversidade.
319

 

O impulso tecnológico permitiu ao homem avanços inimagináveis e um ganho cada 

vez maior na produção sem, no entanto, arcar com suas conseqüências. Segundo NENT 

320
(tradução nossa):  

 

“O avanço científico e tecnológico trouxe muitos benefícios importantes. O 

padrão de vida e a expectativa de vida média em países industrializados 

aumentaram consideravelmente e, em áreas importantes, o aumento do 

padrão de vida tem resultado no aumento da qualidade de vida. Com um 

conhecimento alargado o ser humano recebeu ferramentas para lutar contra a 

necessidade a pobreza. O desenvolvimento tecnológico liberou muitos povos 

do duro trabalho físico.  

O desenvolvimento do conhecimento também contribuiu para um 

desenvolvimento social onde as estruturas democráticas foram reforçadas em 

muitos países. O nível de educação é muito elevado nos países ricos. Ao 

mesmo tempo temos que nos conscientizar que este desenvolvimento é uma 

espada de dois gumes.” 

 

No contexto em que vivemos, diante de incerteza científica e de uma tecnologia capaz 

de atenuar os efeitos da devastação realizada no meio ambiente até então, bem como incapaz 

de diminuir ou resgatar os efeitos dos recursos naturais utilizados de maneira predatória é que 

vislumbramos o surgimento do pincípio da precaução. 

A ideia de precaução provém de cautela antecipada, do latim precautio-onis. Estaria 

diretamente relacionada a um ato de espera (neste caso, de uma informação) e nasce da 
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diferença temporal entre a necessidade imediata de ação e a utilização de conhecimentos 

científicos que parecem ainda duvidosos e potencialmente lesivos. O momento certo para sua 

aplicação tem gerado controvérsias e disputas entre poder público, sociedade civil organizada 

e comunidade científica. 

Quanto mais anúncios das novas proezas de pesquisa científica são difundidos, 

maiores são as conseqüências no futuro. A crença de que o conhecimento técnico resolveria 

os problemas da sociedade desmoronou em meio ao público, não há como garantir que a 

técnica do amanhã será capaz de resolver os problemas criados pela técnica de ontem e de 

hoje. Diante desses problemas surgiu a filosofia da precaução, segundo a qual para Silva: 
321

 

 

“[...] numa ética das relações entre o homem, o meio ambiente, os riscos e a 

vida, encontra seu fundamento na consciência da ambigüidade da tecnologia 

e do limite necessário do saber científico. Se, por um lado, a pesquisa 

científica e as inovações tecnológicas trazem promessas, por outro, trazem 

também ameaças ou, pelo menos, um perigo potencial. Nesse sentido, 

algumas indagações podem ser feitas: tudo que é tecnicamente possível deve 

ser realizado? Há necessidade de se refletir sobre os caminhos da pesquisa 

científica e das inovações tecnológicas. O Princípio da Precaução surge, 

assim, para nortear as ações, possibilitando a proteção e a gestão ambiental, 

em face das incertezas científicas”. 

 

 

A ideia gerada com a filosofia da precaução se baseia um novo elemento do 

crescimento tecnológico: o risco. Sobre o tratamento dado aos riscos pelos Estados, 

Hermitte,
322

 salienta: 

 

“Todas as sociedades temem a morte, a doença, os incêndios, as inundações, 

a fome, os temporais e a guerra; todas as sociedades conhecem os riscos que 

a ameaçam; todas as sociedades procuram evitar danos. Todavia, o fato de 

incluir a luta contra os riscos em um programa político e transformá-lo em 

desafio no intuito de reforçar a democracia é fenômeno recente, que se 

restringe a algumas sociedades”. 

 

 

Dessa forma a velha sociedade industrial, baseada na distribuição de bens, foi sendo 

substituída por uma nova sociedade de risco
323

, em que a distribuição dos danos ambientais 
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causados sem discriminação geográfica ou social e também não delimitada no tempo foi 

acentuada por incertezas quanto aos efeitos da incorporação de novas tecnologias na 

agricultura e na indústria de produção em geral.  

No entanto a sociedade industrial continua com a seguinte visão: 

 

“Sociedade industrial moderna, pois, olha para ciência e a tecnologia como 

elementos integrados na sua política econômica e industrial. Do mesmo 

modo a investigação científica e tecnológica é de grande importância para 

regulação política da sociedade. Normas gerais de segurança e bem-estar são 

desenvolvidas em consonância com conhecimentos científicos. A segurança 

alimentar, normas ambientais, medidas de saúde oficiais e privadas, a 

regulação das atividades da indústria e do comércio, transporte nacional e 

internacional etc. ocorrem com base em conhecimentos científicos. (tradução 

nossa).”
324

 

 

O fim do século XX ficará marcado por duas revoluções paralelas sem precedentes na 

história da humanidade, ou seja, as crises ecológicas de amplitude sem igual (mudanças 

climáticas, empobrecimento da biodiversidade, rarefação do ozônio estratosférico) que 

emergiram ao mesmo tempo em que uma liberalização progressiva do comércio mundial. 

Assim
325

: 

 

“É dentro de tais cenários que se compreende a instituição como dever 

internacional exigível dos Estados, a realização de estudos prévios de 

impacto ambiental, nas obras realizadas no interior do território deles, e a 

fortiori, nas obras empreendidas em cooperação com outros Estados (quer 

em relações bilaterais, quer multilaterais, mas fora de organizações 

internacionais, quer ainda em esquemas cooperativos instituídos sob a égide 

de uma organização internacional). 

Por outro lado, a introdução de tais deveres no Direito Internacional coincide 

com a emergência de outros conteúdos nas normas internacionais: a 

necessidade de dotá-las de uma dose de previsibilidade, com medidas de 

cautela e precaução nas atuações internacionais dos Estados”.  
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Com base na avaliação dos riscos é que o princípio da precaução traz uma exigência 

de cálculo precoce dos potenciais perigos para a saúde ou para as atividades a serem 

realizadas pelo homem.  

O princípio da precaução requer, portanto tais etapas de avaliação e gestão de riscos 

no intuito de atender à sustentabilidade e fazer com que as ações humanas tenham o 

compromisso de agir de forma menos prejudicial possível ao ecossistema.  

Reflete assim, a necessidade de tomar decisões diante do potencial dano futuro de 

determinada atividade. Num contexto de incerteza quanto à ocorrência e irreversibilidade de 

prejuízos, defende-se a ideia de que é necessário, mais do que compensar, impedir perdas 

irreparáveis. 

Abordagens de “precaução” em gerenciamento de riscos podem ser buscadas bem 

distantes na história. Um especialista referiu como primeira aplicação do PP o famoso 

incidente quando John Snow removeu a manivela da bomba d’água da Broad Street de 

Londres em 1854, impedindo o prosseguimento de uma epidemia de cólera. 

 Sem dúvida uma primeira ideia de precaução pode ser vislumbrada nesse evento. 

Porém, uma das principais características desse princípio é que, naqueles casos em que há 

uma incerteza científica, a obrigação real de tomar decisões passa dos cientistas para os 

políticos, para aqueles cuja tarefa é governar, e foi assim, como norma a ser seguida que ele 

se iniciou, mais precisamente no direito alemão, durante debates para a propositura de uma lei 

acerca das fontes poluidoras, ruídos vibrações e outros processos similares. Nessa lei, 

intitulada, “Vorsorgeprinzip”, (nos anos 70), se começou a traçar o princípio da precaução 

(que receberia definitivamente esse nome no direito ambiental alemão em 1984) passando a 

surgir, então, como um princípio norteador de política relativa à proteção do meio ambiente e 

da saúde, reafirmando os dispositivos existentes que objetivam o respeito à proporcionalidade, 

o direito à informação e à prevenção dentre outros, servindo ainda como base para a 

elaboração de novas normas. 

 

 

4.2.2 Delimitação conceitual do princípio da precaução e sua inserção em diferentes sitemas 

jurídicos 

 

Embora nas últimas décadas perceba-se a emergência do princípio da precaução para 

as situações de incerteza científica quanto aos riscos de certas atividades ou produtos, no caso 
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das novas tecnologias, os sistemas jurídicos e políticos têm se demonstrado conservadores na 

tomada de decisões. 

A redação de tal princípio teria surgido no seguinte contexto
326

: 

 

“Quando das discussões que antecederam a assinatura da Convenção de 

Viena sobre a proteção da camada de ozônio (1985), foi aceita uma regra 

interpretativa do Preâmbulo, segundo a qual as medidas destinadas a 

proteger a camada de ozônio de modificações devidas a atividades humanas 

devem ser baseadas em considerações científicas e técnicas pertinentes. Na 

ocasião, alguns peritos emitiram conceitos que muito se assemelham à 

filosofia que seria acolhida mais tarde pelo princípio da abordagem 

preventiva. O perito dos Estados Unidos lembrou que, segundo estudos 

realizados, existia o perigo de uma ameaça substancial à camada de ozônio e 

que, levando em conta que as incertezas científicas deveriam permanecer por 

muito tempo, era necessário considerar quais seriam as conseqüências numa 

demora baseada na insistência de dados 100% certos e o erro de não tomar 

de imediatas medidas destinadas a prevenir danos irreparáveis à camada de 

ozônio. Por sua vez, o perito do Brasil ponderou que, se ficasse provado que 

a assinatura de uma convenção fora um erro, as conseqüências seriam 

mínimas; mas, se nada fosse feito e os prognósticos dos cientistas estivessem 

corretos, as conseqüências poderiam ser irreparáveis”.  

 

 

Daí em diante tal princípio seguiu seu caminho, tanto na política como no Direito 

Internacional, recebendo destaque no ordenamento Internacional e passando a ser inserido em 

vários ordenamentos internos de diferentes Estados. Como prova disso, a Declaração de 

Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano, 1972, reconheceu a necessidade de salvaguardar 

os recursos naturais, por meio de um planejamento cauteloso e gerenciamento, para o 

benefício das futuras gerações. Segundo Soares: 
327

 

 
“Em nível internacional global, a declaração de Estocolmo contém 

princípios que indiretamente dizem respeito ao dever de prevenção: na 

verdade, enfatiza as responsabilidades de preservação do meio ambiente, 

para o benefício da presente e das futuras gerações, mediante planejamento 

ou gestão cuidadosos (princ.2), bem como diz dos benefícios da assistência 

técnica e financeira em nível internacional, para combater as deficiências 

ambientais geradas por condições de subdesenvolvimento e desastres 

naturais (princ.9)”.  
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Sobre o tema houve ainda referência na chamada Carta Mundial da Natureza, 

documento adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1982 que, declarou que as 

atividades capazes de trazer um risco significativo à natureza não deveriam continuar quando 

os efeitos adversos potenciais não fossem totalmente compreendidos (art.11). Porém, a 

primeira referência internacional explícita ao princípio da precaução estaria contida na 

Declaração Ministerial da Segunda Conferência Internacional sobre a Proteção do Mar do 

Norte, de novembro de 1987, que diz:
328

 

 
“Accepting that, in order to protect the North Sea from possibly damaging effects 

of the most dangerous substances, a precautionary approach is necessary which 

may require action to control inputs of such substances even before a causal link 

has been established by absolutely clear scientific evidence”. 

 

 

A introdução desse princípio indicou uma mudança substantiva da política no direito 

ambiental internacional, uma vez que este, até agora, concentrou-se na obrigação que os 

Estados têm de não causar danos ambientais significantes ou propiciar a restauração dos 

mesmos, caso venham a ocorrer. 

Tal princípio reflete a partir de então o reconhecimento de que as atividades humanas, 

tendo um impacto sobre o meio ambiente, muitas vezes têm conseqüências negativas que não 

podem ser completamente previsíveis ou verificáveis antes da ação.  

Tornou-se assim, uma parte intrínseca da política ambiental internacional, 

especialmente com sua adoção em 1992, como princípio 15 da Declaração do Rio (1992)
329

: 

 

“Com o fim de proteger o meio ambiente, o Princípio da Precaução deverá 

ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 

Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de 

certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de 

medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”.  
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O princípio 15 da Declaração do Rio constitui o ponto de partida para uma grande 

organização do direito ambiental e para o direito ambiental internacional. Pelo texto do 

Princípio 15 aferem-se duas premissas: a de que o dano tem de ser irreversível e de que as 

medidas a serem tomadas devam ser economicamente viáveis. Além disso, a obrigação dos 

Estados de aplicar a abordagem precaucionária deve estar de acordo com suas capacidades, ou 

seja, as obrigações dispostas são de natureza relativa, uma vez que elas dependem das 

capacidades econômicas e financeiras do Estado em questão.  

Ainda na Declaração do Rio encontramos no princípio de número 17 a obrigatoriedade 

de avaliações de impacto ambiental como instrumento nacional, nas atividades planejadas e 

dependentes de decisão governamental e que possam vir a ter um impacto negativo 

considerável sobre o meio ambiente. Encontramos ainda, no mesmo documento, no princípio 

número 19 o dever de notificações prévias e de transmissão de informações relevantes sobre 

atividades potencialmente causadoras de considerável impacto transfronteiriço negativo. 

Em sua aplicação, requer que uma ação não deva ser executada se traz em si um risco 

desconhecido de dano. Em termos processuais, ele impõe, sobre aqueles que desejam 

empreender uma ação, o ônus da prova de que ela não prejudicará o ambiente. 

Sua aplicação levanta pelo menos duas questões, a saber: qual situação ou conjunto de 

fatos desencadeia o uso do princípio da precaução; e se a restrição de uma atividade, com base 

no princípio da precaução garante que haverá posterior revisão de tal decisão, pois qualquer 

atividade humana significante pode ter impacto sobre o meio ambiente, contudo, deve haver 

algum mecanismo desencadeador para restringir ou até mesmo proibir uma dada atividade 

com base nesse princípio, caso contrário ele sufocaria qualquer inovação científica. 

Sugeriu-se que tal princípio deveria ser aplicado apenas quando houver alguma prova 

de que a atividade considerada ameace causar danos ao meio ambiente, sendo tais danos 

irreversíveis. Para outros, quanto mais sério for o dano, é provável que mais cedo o princípio 

tenha de ser invocado. 

Deve-se ressaltar que esse princípio apresenta dois pressupostos básicos: 

 
“A possibilidade de que condutas humanas causem danos coletivos 

vinculados a situações catastróficas que podem afetar o conjunto de seres 

vivos – por uma parte -, e a falta de evidência cientifica (incerteza) a respeito 

da existência do dano temido – por outra. Incerteza não somente na relação 
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de causalidade entre o ato e suas conseqüências, mas quanto à realidade do 

dano, a medida do risco ou do dano”.
330

  

 

Se uma atividade foi proibida ou restrita com base no Princípio da Precaução, a 

incerteza sob a qual esta decisão foi tomada deve ser revista em intervalos regulares, levando 

em consideração as novas descobertas, assim como os novos desenvolvimentos. 

Quanto ao significado e seus efeitos, o princípio da precaução continua gerando 

desentendimentos, o que se reflete na opinião dos Estados e na prática forense internacional. 

Embora sua formulação exata não seja idêntica em cada instrumento, ele vem sido adotado 

em muitos tratados desde 1989, e solicita aos participantes e às instituições agir e adotar 

decisões baseadas em pesquisas científicas disponíveis no momento. 

Esta interpretação está começando a ser apoiada pela prática dos Estados, como 

exemplo, a Diretriz sobre Esgotos Urbanos da Comunidade Européia de 1991, que permite 

que determinados tipos de esgoto sejam objeto de um tratamento menos rigoroso do que 

aquele geralmente exigido pela ordem oficial, fixando que estudos detalhados indiquem que 

tais descargas não afetarão desfavoravelmente o meio ambiente. O mesmo raciocínio foi 

usado no chamado “Livro Branco sobre a segurança dos alimentos”, onde são feitas propostas 

para adoção de medidas que ampliem os padrões de segurança dos alimentos, abrangendo 

toda a cadeia alimentar, desta forma, esses produtos são considerados perigosos e/ou nocivos 

até que as empresas desenvolvam o trabalho científico necessário para demonstrar que são 

seguros. 

Em diferentes documentos o emprego dos termos “basear”, “guiar”, “inspirar”, 

“esforçar-se”, parecem tirar-lhe toda a aplicabilidade imediata e autônoma. Deve-se analisar 

caso a caso se os termos empregados para descrever o princípio são suficientemente cogentes 

para decidir se é passível de ser aplicado diretamente no que diz respeito aos Estados, sem 

intermédio de eventuais normas de execução. 

 Independente dos termos usados, a filosofia da precaução pode ser resumida como um 

ato de fé na ciência e na tecnologia, buscando o conhecimento aprofundado das tecnologias já 

conhecidas e o desvendamento do novo. Há um convite a antecipar, conhecer e integrar esse 

conhecimento incerto em uma conduta atual, dirigida a todos os atores políticos e sociais, em 

particular o Poder Público, os empreendedores e os pesquisadores e a integrar esse novo 
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conceito não apenas em seu discurso, mas em suas práticas uma abordagem de precaução, 

permitindo um novo pacto social. 

A implementação desse princípio encontra-se associada à proporcionalidade que pode 

ser definida como uma regra de interpretação e aplicação do direito, à proteção ambiental e à 

determinação de escalas do risco. Realiza-se num contexto social, econômico e político, 

avaliando não somente o risco, mas também às vantagens, a eficácia de um produto ou de 

uma tecnologia frente aos problemas a serem resolvidos. 

Podemos afirmar que os impactos oriundos da liberação desenfreada da 

nanotecnologia, tanto para o ambiente como para a saúde humana ainda não foram totalmente 

descobertos e se enquadram em uma incerteza científica.  Por isso, a avaliação de seus riscos, 

caso a caso é importante para que se possa afirmar com certeza que os fornecedores ao inserir 

um produto dessa linhagem no mercado dispunham naquele momento de “toda” a informação 

possível e necessária sobre seus riscos.   

Sob esse prisma é plausível afirmar que as novas tecnologias precisam ser 

regulamentadas no Brasil o princípio da precaução como uma forma de proteção da dignidade 

da pessoa humana enquanto princípio constitucional fundamental. 

Não há respostas prontas e completas para as questões jurídicas e éticas que envolvem 

a nanotecnologia e a transgenia. A sociedade nunca terá todas as informações que ela 

necessita para tomar decisões sem alguma incerteza. Todavia, conforme o princípio da 

precaução também não devem ser ignoradas as medidas de segurança  e os estudos sobre os 

impactos das novas tecnologias a fim de se obter um melhor resultado no desenvolvimento 

das informações sobre o potencial de risco desejadas para a tomada de decisão.  

Segundo Wolfrum, a tarefa de definir qual é a melhor prática ou tecnologia a ser 

utilizada não é tarefa simples e nem fica a cargo apenas de um Estado por se tratar de matéria 

de interesse coletivo:  

 
“[...] não é deixada para cada Estado individualmente, mas para os Estados-

parte de um determinado acordo ambiental internacional, instituições 

particulares estabelecidas sobre um determinado acordo internacional 

ambiental ou um grupo de especialistas. Nesses casos, o conceito de melhor 

tecnologia e práticas disponíveis tem a intenção de fornecer adaptações 

flexíveis de obrigações internacionais ambientais aos novos 

desenvolvimentos, tecnologias ou padrões”
331

.  
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Quanto ao significado e seus efeitos, o princípio da precaução continua gerando 

desentendimentos, o que se reflete na opinião dos Estados e na prática forense comparada. 

Embora sua formulação exata não seja idêntica em cada instrumento, ele vem sido adotado 

em muitos tratados desde 1989, e solicita aos participantes e às instituições agir e adotar 

decisões baseadas em pesquisas científicas disponíveis no momento. 

Com o passar dos anos, o princípio começou a ser trazido para o direito interno dos 

países, sendo a França o primeiro lugar a lhe dar valor jurídico com a Lei Barnier, de 02 de 

fevereiro de 1995. Essa lei inseriu o artigo L.200-1 ao Código Rural Francês.
332

  

No Direito Comunitário Europeu o princípio foi acolhido pelo Tratado de Maastricht 

em seu art. 130-R e, posteriormente, confirmado junto ao art. 174-2 do Tratado de Amsterdã, 

que diz
333

: 

 

“Artigo 174º (ex-artigo 130°-R do Tratado de Maastricht) [...] "2. A política 

da Comunidade no domínio do ambiente terá por objetivo atingir um nível 

de proteção elevado, tendo em conta a diversidade das situações existentes 

nas diferentes regiões da Comunidade. Basear-se-á nos princípios da 

precaução e da ação preventiva, da correção, prioritariamente na fonte, dos 

danos causados ao ambiente e do poluidor-pagador. Neste contexto, as 

medidas de harmonização destinadas a satisfazer exigências em matéria de 

proteção do ambiente incluirão, nos casos adequados, uma cláusula de 

salvaguarda autorizando os Estados-Membros a tomar, por razões ambientais 

não econômicas, medidas provisórias sujeitas a um processo comunitário de 

controle (grifo nosso)”.  

 

 

O risco pode ser hipotético ou certo, não apenas o risco verificável em laboratórios, 

mas também o de existência real, e a partir de sua caracterização é possível realizar a 

distinção entre os Princípios da Precaução e da Prevenção. Pode-se afirmar que o conteúdo 

cautelar do Princípio da Prevenção é dirigido pela ciência e pela detenção de informações 

certas e precisas sobre a periculosidade e o risco fornecido pela atividade ou comportamento 

que revela situação de maior verossimilhança do potencial lesivo que aquela controlada pelo 

Princípio da Precaução. No entanto, são as probabilidades que não têm a mesma natureza, 
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pois no caso da precaução trata-se da probabilidade de que a hipótese seja exata, e no da 

prevenção, o perigo está estabelecido e trata-se da probabilidade do acidente. 

Mais recentemente, em 2000, a Conferência das partes à Convenção sobre a 

Diversidade Biológica, confirmou a importância do Princípio da Precaução quanto à 

transferência, manipulação e utilização seguras de OGM.
334

 Também se cristalizou a ideia dos 

riscos sem afastar conceitos como “a saúde humana”. Já em seu preâmbulo diz o Protocolo de 

Cartagena, como ficou conhecido:  

 

“Contribuir para assegurar um nível adequado de proteção no campo da 

transferência, da manipulação e do uso seguros dos organismos vivos 

modificados resultantes da biotecnologia moderna que possam ter efeitos 

adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, 

levando em conta os riscos para a saúde humana, e enfocando 

especificamente os movimentos transfronteiriços”
335

.  

 

 

 

Também a Comunicação relativa ao princípio da precaução, adotada em 2 de fevereiro 

do mesmo ano, pela Comissão Européia para a concretização do princípio, traz as diretrizes 

para sua aplicação, em matéria de proteção ambiental, abrangendo a proteção da saúde das 

pessoas e dos animais, bem como a proteção vegetal. Essa Comissão preconiza que é possível 

saber o momento certo para invocar o Princípio da Precaução, desde que seja realizada uma 

avaliação do risco, fundamentada também em um raciocínio jurídico, que mostra a 

possibilidade de perigo sobre o meio ambiente ou a saúde humana.  

Essa análise do risco deverá incluir três elementos: avaliação de riscos (atividade 

científica que obedece às regras de prudência definidas pela comunidade científica), gestão de 

riscos (momento político e jurídico que fixa o nível de risco aceitável para a sociedade) e 

comunicação de riscos que dependerá de escolha política. A Comunicação da Comissão 

relativa a tal princípio traz em seu texto: 

 
“A invocação do Princípio da Precaução é uma decisão exercida quando a 

informação científica é suficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações 

de que os possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou dos 
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animais ou a proteção vegetal possam ser potencialmente perigosos e 

incompatíveis com o nível de proteção escolhido” 
336

. 

 

 

   A implementação desse princípio encontra-se associada à proporcionalidade que 

pode ser definida como uma regra de interpretação e aplicação do direito, à proteção 

ambiental e à determinação de escalas do risco. Realiza-se num contexto social, econômico e 

político, avaliando não somente o risco, mas também às vantagens, a eficácia de um produto 

ou de uma tecnologia frente aos problemas a serem resolvidos. 

Nos casos que interessam ao princípio da precaução, o caráter central das incertezas 

traz duas conseqüências: por um lado, um perito deverá saber relatar o estado das 

controvérsias existentes; por outro, a perícia deve ser organizada de tal forma que as 

controvérsias e contradições apareçam e que o responsável pela decisão possa trabalhar com 

elas. Essa incerteza constitutiva sobre o alcance de um resultado implica uma grande 

prudência, no momento de sua transmissão a terceiros. 

Para Godard
337

, no plano político, o princípio da precaução leva a várias afirmações 

como: concerne à ação das autoridades públicas, sejam elas nacionais ou comunitárias; essas 

autoridades devem adotar um quadro de pesquisa apropriado para avaliar os riscos, sendo 

também responsáveis pela organização dessa avaliação; as autoridades devem implicar a 

sociedade civil e consultar as partes interessadas; as medidas de gestão de risco devem ser 

tomadas pelas autoridades públicas responsáveis, com base numa apreciação política do nível 

de proteção procurado. 

A inovação de suas medidas está no fato de que tal princípio não requer medidas 

reguladoras específicas somente, mas incide principalmente no caráter temporal, preocupando-se 

com o “quando” tais medidas devem ou não ser tomadas, agindo assim antes do dano ocorrer.    

Se analisado o Princípio 15 da Declaração do Rio fornece dois elementos, a saber: 

 

 O dano tem de ser irreversível; 

 As medidas a serem tomadas precisam ser economicamente viáveis.  
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Se tomarmos o trecho “economicamente viável”, em análise logo chegaremos a ideia de 

que cada Estado aplicará o princípio dentro de suas possibilidades, ou “capacidades”, 

conforme o próprio texto legal. 

Nesses casos o uso do princípio da precaução desencadeia mais dois elementos: o 

levantamento da situação ou conjunto de dados que estimulou o uso do princípio e se a 

restrição de uma atividade com base no mesmo garantirá a revisão de tal decisão. Sobre a 

inversão do ônus da prova a Comissão Européia
338

 salienta: 

 

 

“Neste caso, o legislador, por precaução, inverteu claramente o ônus da prova 

determinando que estas substâncias são consideradas perigosas até prova em 

contrário. Compete, por conseguinte, às empresas a realização do trabalho 

científico necessário para a avaliação de riscos. Enquanto o nível de risco para a 

saúde ou para o ambiente não possa ser avaliado com suficiente certeza, o 

legislador não tem fundamento jurídico para autorizar a utilização da substância, 

exceto em condições excepcionais para a realização de ensaios. 

Noutros casos, em que não exista esse procedimento de autorização prévia, pode 

competir ao utilizador, indivíduo, associação de consumidores ou de cidadãos, 

ou ao poder público a demonstração da natureza de um perigo e o nível de risco 

de um produto ou de um processo. Uma ação tomada ao abrigo do Princípio da 

Precaução pode comportar em certos casos uma cláusula invertendo o ônus da 

prova sobre o produtor, o fabricante ou o importador; mas essa obrigação não 

pode ser sistematicamente vista como um princípio geral. Esta possibilidade 

deveria ser examinada caso a caso, quando uma medida é adotada ao abrigo da 

precaução na pendência de dados científicos suplementares, para dar aos 

profissionais com interesses econômicos na produção e/ou na comercialização 

do processo ou do produto em questão a possibilidade de financiar a 

investigação científica necessária, numa base voluntária”. 

 

 

  Conforme se nota não há como se falar nesse princípio sem falar na existência dos 

riscos. O risco é elemento essencial na teoria do Princípio da Precaução, pois para sua 

aplicação se pressupões a existência de perigo de dano, ainda que no plano de risco. Assim 

como na seara ambiental, o risco se tornou cada vez mais presente também na relação de 

consumo, motivo pelo qual como vimos acima, acabou inserido em normas que mesclam 

atividades de interesse da área da saúde, do meio ambiente e do consumo, como no caso do 

“Livro Branco” dos alimentos na Europa.  

Para tanto, propõe-se a demonstrar que o princípio da precaução, originado no seio da 

disciplina de direito internacional ambiental também pode ser aplicado para a proteção da 
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saúde e da segurança do consumidor, tendo em vista o bem maior da dignidade da pessoa 

humana, consagrado pela Constituição da República
339

. 

O contexto histórico, social e cultural originado pela Revolução Industrial do século 

XIX, pelas duas guerras mundiais e, principalmente, pelo segundo pós-guerra fez nascer o 

Estado Social. Assim foi com o direito ambiental e com o direito do consumidor. 

Tal realidade é perceptível pela preocupação dos legisladores em firmar a 

hipossuficiência do consumidor e a necessidade de efetiva proteção do direito dos 

consumidores a um mercado sadio tanto na Europa quanto nos demais países da América.   

O direito à efetiva e integral reparação dos danos ao consumidor deve ser entendido 

como norma de ordem pública, que não pode ser derrogada por vontade das partes, já que o 

artigo 1° do Diploma Consumerista pátrio é claro ao afirmar que o Código compõe-se de 

normas de ordem pública e interesse social. Tem-se aqui clara manifestação do dirigismo 

contratual presente nas relações de consumo, já que o Estado, mediante a aplicação desse 

dispositivo, impede que as partes diminuam ou atenuem o dever de reparação de danos 

oriundos das práticas havidas no mercado de consumo. O dever de reparação dos danos 

ganha, portanto, substância. 

Também o direito comparado comporta-se da mesma maneira. A Diretiva 

85/374/CEE, de 25.7.1985, traz em seu artigo 12: “A responsabilidade do produtor, nos 

termos da presente Diretiva, não pode ser reduzida ou excluída em relação ao lesado por uma 

cláusula limitativa ou exoneratória de responsabilidade”.  

A responsabilidade civil nas relações de consumo, conforme argumenta Bruno 

Miragem
340

, divide-se no direito à prevenção e no direito à efetiva reparação de danos. No 

primeiro plano, pretende-se evitar a ocorrência do dano tentando eliminar ou reduzir, 

antecipadamente, causas capazes de produzir um determinado resultado. O dever de 

prevenção, portanto, consiste no dever dos agentes do mercado de consumo de agir para 

eliminar ou reduzir os riscos de danos causados aos consumidores. Enquanto no segundo 

plano, o direito à efetiva reparação dos danos, tem-se a ineficácia das ações dos fornecedores 
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e do Estado para evitar a ocorrência dos danos, gerando ao consumidor o direito de ver-se 

integralmente ressarcido pelos prejuízos sofridos por ocasião da aquisição de determinado 

produto ou serviço colocado no mercado de consumo. Vejamos decisão nacional sobre o 

tema
341

: 

 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CODIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. RISCO DO 

DESENVOLVIMENTO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

FABRICANTE OU FORNECEDOR DO PRODUTO E OBJETIVA. 

EXCLUDENTES DO ART. 12 DEPENDEM DE PROVA A SER 

FEITA PELA EMPRESA E NAO PELO CONSUMIDOR. 

PRODUTOS PERIGOSOS, COM ACRESCIMO POSTERIOR DE 

MECANISMO DE SEGURANCA, NA PRESENCA DE DANO, 

OCASIONAM DEVER DE INDENIZAR. A DESOBEDIENCIA A 

REGRAS DO MANUAL DE INSTRUCOES SE COMPUTA NA 

MEDIDA DA INDENIZACAO PELO DANO MORAL. 

APELACAO PARCIALMENTE PROVIDA” (grifod nossos).   

 

 

Também para Pasqualotto
342

, “a responsabilidade civil do fabricante é tema de 

permanente atualidade e que ganha importância à medida que a evolução industrial cria novas 

tecnologias”, desafiando o Direito a criar soluções jurídicas, levando em consideração a 

mudança dos fatos. 

A utilização do princípio da precaução reflete a nova fase da responsabilidade civil 

moderna: o combate à ocorrência de danos. Hoje se fala menos em “reparação” dos danos e se 

atribui prioridade a “precaução” como medida preventiva, de forma a evitar ao máximo a 

ocorrência desses, já que a reparação nunca será completa. 

Há dificuldades (porém não impossibilidades) na extração do Princípio da Precaução 

junto às normas do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a existência de riscos 

incalculáveis e incontroláveis faz necessária a sua aplicação nas relações de consumo, seja 
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pela doutrina, seja pela jurisprudência, que deverão determinar a sua incidência na aquisição 

de produtos e serviços no mercado de consumo. 

No artigo 6° do Código de Defesa do Consumidor encontramos direitos básicos do 

consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no 

fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos bem como a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, e sobre os riscos que 

apresentem. 

Uma vez que não se possa falar de produção social de riquezas na sociedade de 

consumo sem a produção social de riscos torna-se imprescindível a aplicação do Princípio da 

Precaução como controlador dos danos oriundos da sociedade moderna dos riscos e como 

medida protetora da saúde e segurança do consumidor. 

Como exemplos da aplicação desse princípio como medida anterior a possíveis danos 

causados por riscos de desenvolvimento citamos Ramon Alcoberro
343

: 

 

 

“También la «Convención de Cartagena sobre la prevención de riesgos 

biotecnológicos» (Montreal, 29 de enero de 2000) sitúa el «principio de 

precaución» como una cláusula de salvaguardia de en materia de salud 

pública, afirmando que (...) «La ausencia de certidumbre científica, debida a 

insuficiencia de las informaciones y de conocimientos científicos pertinentes 

referidos a la importancia de los efectos desfavorables potenciales de un 

organismo vivo modificado (...) no impide que, cuando está destinado a la 

alimentación humana o animal o a ser transformado [puedan tomarse 

decisiones sobre su importación] para evitar o reducir al máximo los efectos 

desfavorables potenciales» 

Es sobre esta base legal que Europa ha mantenido su oposición a la 

importación de transgénicos norteamericanos. Y el mismo principio se 

incluye también en la «Convención revisada sobre la protección del medio 

marino y del litoral del Mediterráneo» (Barcelona, 1995), que en este caso 

ha sido sistemáticamente incumplida por el gobierno central de Estado 

español: «(...) para proteger el medio ambiente y contribuir al desarrollo 

sostenible de la zona del mar Mediterráneo, las partes contratantes: aplican, 

en función de sus capacidades, el principio de precaución en virtud del cual, 

cuando existan amenazas de riesgos graves e irreversibles, la ausencia de 

certeza científica absoluta no debería servir como argumento para retrasar la 

adopción de medidas eficaces en relación a su coste tendentes a prevenir la 

degradación del medio».” 
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4.2.3 Divergências conceituais entre os princípios da precaução e da prevenção 

 

Diante do foi demonstrado é notório que os princípios da precaução e da prevenção 

parecem andar lado a lado cumpre ressaltar, no entanto que o Princípio da Precaução não se 

confunde com o clássico princípio da prevenção, segundo o qual se deve primeiramente 

constatar a produção do dano para, posteriormente, agir. Por meio do Princípio da Precaução, 

tal averiguação prévia é posta de lado, executando-se a medida necessária à proteção 

ambiental e sanitária, sem delongas. Em caso de dúvida ou incerteza, deve-se agir 

imediatamente. A incerteza sobre os prováveis efeitos nocivos de um determinado produto 

não deve ser capaz de evitar a adoção de medidas protetivas à saúde e ao meio ambiente. 

Portanto, tem-se que a precaução é aplicada a riscos potenciais, enquanto a prevenção é 

aplicada a riscos conhecidos. A precaução pode ser encarada como um prolongamento dos 

métodos de prevenção aplicados aos riscos incertos. 

Salienta Kiss
344

:  

 
“A diferença entre o princípio da prevenção e o Princípio da Precaução está 

na avaliação do risco que ameaça o meio ambiente. A precaução é 

considerada quando o risco é elevado – tão elevado que a total certeza 

científica não deve ser exigida antes de adotar uma ação corretiva, devendo 

ser aplicado naqueles casos em que qualquer atividade possa resultar em 

danos duradouros ou irreversíveis ao meio”.  

 

 

Antes de continuar a questão sobre a valoração e análise dos riscos é interessante 

arrematar a diferenciação dos princípios da precaução e da prevenção; para isso destaca-se o 

quadro abaixo
345

: 
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Princípio da precaução Princípio da prevenção 

1- O Princípio da Precaução, ao 

contrário, enfrenta a incerteza dos 

saberes científicos em si mesmo. 

1- O princípio da prevenção é uma 

conduta racional ante a um mal que a ciência 

pode objetivar e mensurar, move-se dentro da 

certeza científica. 

2- O Princípio da Precaução refere-se 

ao perigo abstrato. 

2- O princípio da prevenção refere-se 

ao perigo concreto. 

3- Destina-se a gerir os riscos não 

probabilísticos. 

3- Adoção de medidas necessárias para 

lidar com eventos previsíveis, ou em todo 

caso, probabilísticos. 

4- Atua para inibir o risco de perigo 

potencial, qual seja, o risco de que 

determinado comportamento ou atividade seja 

daquelas que podem ser perigosas 

abstratamente. 

4- Atua no sentido de inibir o risco de 

dano potencial, ou seja, procura-se evitar que 

uma atividade sabidamente perigosa venha a 

produzir os efeitos indesejáveis. 

5- O perigo é potencial ou de 

periculosidade potencial que se quer prevenir. 

5- O perigo é certo, têm-se os 

elementos seguros para afirmar ser a 

atividade, efetivamente perigosa, trata-se de 

um perigo real e atual. 

6- A precaução é um assunto que 

compete à sociedade em seu conjunto no 

sentido da orientação da tomada de decisões 

políticas sobre assuntos de relevância 

fundamental. 

6- A prevenção é um assunto de 

especialistas confiado em seus saberes. 

 

Cabe assim aos Estados-partes responder qual seria a medida a ser tomada em prol da 

coletividade e se realmente as medidas a serem adotadas são viáveis para resguardar os 

recursos naturais no futuro. E mais, fica claro que o elemento da antecipação e fundamental 

nesse contexto a fim de predizer mudanças no cenário tecnológico. Ou seja, aplica-se a 

melhor técnica disponível até que outra a supere, mas na ausência de técnica segura deve se 

optar pela precaução.  

Portanto cabem aqui algumas indagações a serem feitas pelos Estados durante a fase 

de análise de riscos que demonstram até que ponto os Estados devem analisar as situações de 

risco. Salienta Balicki
346

:  

 

“Para identificar e afastar o risco, segundo o modelo de gestão inspirado em 

Beck, o primeiro passo seria verificar a necessidade daquilo que se quer 

empreender. Assim, à pergunta “causaria A algum dano?” seria contraposta 

a indagação “precisamos de A?”. Não é o risco (cuja identificação torna-se 

escorregadia no campo político e técnico-científico) causado por uma 

atividade que deve provocar alterações no desenvolvimento linear da 

atividade econômica, mas o esclarecimento da razão final do que se produz 

seria o ponto de partida de uma política que tenha em vista o bem-estar de 
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uma comunidade. No questionamento sobre a própria razão de existir de 

uma determinada atividade colocar-se-ia o início da prática do Princípio da 

Precaução”.  

 

 

Podemos por fim afirmar que a responsabilidade do fornecedor funda-se no risco da existência 

de um defeito, que constitui uma ameaça geral. O dano nem sempre se materializa; havendo defeito 

sem dano, o bem jurídico que se procura proteger é a segurança dos consumidores. Assim, o produto 

deve ser retirado do mercado, como uma forma de prevenção. Se houver dano, e este for originado de 

um defeito, aquele deve ser indenizado. Esse é o caso da aplicação do princípio da prevenção ao 

direito do consumidor brasileiro. Agora, quando a ciência ainda não consegue valorar o risco, deve 

haver precaução. 

 

 

4.2.4 Uso da precaução na responsabilidade do fornecedor em casos de danos provenientes de 

riscos de desenvolvimento. 

 

Uma vez expostos o conceito de princípio da precaução e a forma como ele pode ser 

veiculado às novas tecnologias para aferição de riscos e prevenção de danos, destacamos 

alguns casos nos quais o uso desse princípio apontou para a responsabilização do fornecedor 

de produtos e serviços e em alguns casos para o próprio Estado como responsável pela 

realização de novas tecnologias em seu território.   

Poderia se considerar então duas hipóteses para fundamentar a responsabilidade 

extracontratual do fornecedor pelo fato do produto: a hipótese tradicional da teoria subjetiva 

da responsabilidade civil, baseada na culpa; e a hipótese das teorias objetivas, surgidas da 

necessidade de socialização dos danos e dos riscos da sociedade massificada de consumo. 

Seguindo as teorias objetivas, poderíamos justificar a responsabilidade do fornecedor 

no risco puro de sua atividade e na ideia de divisão dos riscos e dos custos na sociedade 

industrializada, mais aproveitada para as atividades perigosas ou nocivas por natureza. 

Além dessas, a doutrina encarregou-se de apontar para o sentido de uma terceira 

hipótese de responsabilidade civil, fundamentada em deveres de proteção da integridade 

alheia, impondo um modo de agir que evite prejuízos ao parceiro na relação. Nesse caso, 

encontra-se a ideia de solidariedade que deve permear o contrato social.  

A Corte de Justiça Européia estendeu de forma espetacular o campo de aplicação do 

princípio da precaução em relação à saúde pública e à segurança alimentar, na contestação das 

decisões de embargo tomadas em março de 1996 pela Comissão Européia, contra os produtos 

bovinos provenientes do Reino Unido. Em sua decisão de maio de 1998, contra os britânicos 
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(Processo C-180/96), considerava que: “quando as incertezas subsistem quanto à existência 

ou extensão dos riscos para a saúde das pessoas, as instituições podem tomar medidas sem ter 

de esperar que a realidade e a gravidade destes riscos sejam plenamente demonstradas” 

(Decisões 98/698 e 99/514 da Comissão).  

Hoje a União européia mantém um rigoroso controle tanto da carne produzida em seu 

território quanto da que importa, desde a criação do rebanho, engorda, abate e processos de 

transporte e armazenamento do produto final, principalmente no tocante a contaminação pelo 

“mal da vaca louca”. Para isso inclusive adotou uma série de medidas de controle e precaução 

dispostas na “Comunicação da Comissão ao parlamento Europeu e ao Conselho-Roteiro das 

EET/ 2: um documento de estratégia em matéria de encefalopatias espongiformes 

transmissíveis para 2010-2015”.
347

  

Como esse mesmo exemplo demonstra que o uso do princípio da precaução não 

implica na adoção de medidas desproporcionais para prevenir os riscos potenciais que possam 

estar presentes na nova tecnologia, levando em consideração que tais riscos sejam tidos como 

aceitáveis e conhecidos. Também não busca atingir um nível irreal de segurança, visando ao 

risco zero. O ideal vislumbrado pelo legislador está na análise dos riscos, sua gravidade e a 

probabilidade de se efetivarem. Para que todo esse complexo sistema se realize é necessária 

uma vigilância não apenas no momento da tomada de decisões (agir ou não agir), mas 

também para reavaliá-las ao longo do tempo e à medida que novas tecnologias possam surgir. 

No âmbito da União Européia têm se levado em conta três elementos básicos: 

avaliação, gestão e comunicação. A avaliação do risco se dá diante de pareceres científicos 

elaborados no intuito de esclarecer os eventuais riscos. A gestão é a dimensão político-

econômica que o assunto assume no âmbito da Administração Pública junto ao Direito 

Comunitário. E por fim, a comunicação se enquadra dentro do caráter democrático do 

Princípio da Precaução, pois a divulgação das informações é um direito dos consumidores, 

principais interessados nas informações sobre produtos e serviços. 

Exemplo dessa prática é o chamado “Livro Branco sobre a segurança dos alimentos”, 

cuja prioridade é garantir um elevado padrão de segurança alimentar na comunidade européia. 

Com o intuito de assegurar aos consumidores produtos capazes de fornecer os nutrientes 

essenciais a uma boa dieta, sem danos à saúde, são feitas nele propostas para adoção de 

medidas que ampliem os padrões de segurança dos alimentos, abrangendo toda a cadeia 

                                                           
347

 COMISSÃO EUROPÉIA. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho- Roteiro 

das EET – 2: um documento de estratégia em matéria de encefalopatias espongiformes transmissíveis 

para 2010-2015. Disponível em:< http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/tse_bse/docs/roadmap_2_pt.pdf>. 

Acesso em 30/10/2011. 

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/tse_bse/docs/roadmap_2_pt.pdf


196 

 

alimentar. Todo esse processo é visto como um sistema onde também se analisa a saúde e o 

bem estar dos animais, pois afetam diretamente a segurança e qualidade dos alimentos. A 

atribuição da responsabilidade de produzir resultados científicos constitui, portanto, a 

conseqüência dessas medidas. Desta forma, esses produtos são considerados perigosos e/ou 

nocivos até que as empresas desenvolvam o trabalho científico necessário para demonstrar 

que são seguros (inversão do ônus da prova). 

Ainda na União Européia destaca-se o “Relatório da Comissão ao parlamento Europeu 

e ao Conselho sobre a clonagem animal para a produção de alimentos” que legisla sobre a 

proibição de comercialização e riscos inerentes a esses tipos de produtos.
348

   

Casos ocorridos na década de noventa ressaltam a responsabilidade do Estado na 

avaliação de riscos e na implementação de medidas protetivas, por exemplo, citamos o caso 

ocorrido na França com relação à contaminação de trabalhadores por amianto. Nela o 

Tribunal Administrativo de Marselha admitiu que: 

 

“[...] o atraso do Estado quanto á adaptação da regulamentação de proteção 

dos assalariados, relacionada com os riscos corridos, é culposo e capaz de 

responsabilizá-lo a partir do momento em que compete a ele não tão somente 

tomar as medidas necessárias para a indenização das doenças de origem 

profissional, mas também tomar todas as medidas úteis para prevenir as 

referidas doenças”
349

.  

 

Notamos aqui elementos do princípio da precaução como a avaliação dos riscos, a 

presença de um risco de contaminação em grau relevante e que justificaria o uso eficaz das 

tecnologias disponíveis, bem como a inversão do ônus da prova (que recairá sobre o Estado). 

A situação exemplificada levanta outros quesitos importantes quais sejam: a quem deve ser 

informado e quem deve pode aceitar o risco para a coletividade? Se tomarmos por base o 

texto legal, veremos que cada documento internacional tende a direcionar a responsabilidade 

dos riscos, a maioria ao poder público, embora haja quem entenda que uma empresa privada 
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também pode fazê-lo por meio de seus dirigentes, e há ainda posições que defendem a 

participação do público.  

A doutrina francesa ao tratar dos riscos é clara ao aplicar a prevenção para os riscos 

prováveis ou detectáveis e a precaução para os indetectáveis ou incertos. Daí concordarmos 

com a aplicação do princípio da precaução também para o risco do desenvolvimento tendo em 

vista que como outrora explicado um de seus elementos essenciais é a imprevisibilidade. No 

entanto essa mesma doutrina salienta que a precaução deve ser usada como uma espécie de 

“filtro” dos riscos.  

A utilização desse princípio, aliada a valores éticos, deveria definir até que ponto os 

riscos de um produto ou serviço são toleráveis para sua inserção no mercado, bem como as 

informações a serem dadas a coletividade sobre os riscos que o produto oferece. Estaríamos 

assim diante de um difícil limiar que coloca de forma próxima os riscos de desenvolvimento, 

as incertezas e elementos como o segredo industrial e regras de concorrência. Deixar de 

aplicar o princípio da precaução em algumas situações para mais tarde se aproveitar de uma 

possível excludente de responsabilidade por risco de desenvolvimento seria em alguns casos 

(medicamentos, por exemplo) desastroso. Assim preleciona a doutrina francesa: 

 

“Toutefois, si la précaucion permet de mieux filtrer les risques, si elle 

justifie, parfois, une prise de risque, elle laisse subsister le risque 

indécelable. C’est ainsi que les experts médicaux considèrent fiables à 60 %, 

en l’état des données acquises de la science, les tests échographiques qui 

permettraient de déceler chez l’embryon d’éventuelles malformations. Aussi 

la précaucion ne vise-t-elle pás < les situations limites qu’il est convenu de 

désigner sous l’appellation juridique de risques de développment. Em 

d’autres termes, le risque de développment se situe dans une catégorie de 

risque plus extreme encore que celle à laquelle fait réference du Doyen 

Carbonnier:<l’ultra-risque, plus connu sous le nom de son contraire (de son 

remede): Le príncipe de précaution>”
350

. 

       

Outro caso envolvendo a análise de riscos ocorreu aqui mesmo no Brasil, tratou-se do 

“Caso da soja transgênica” e envolveu a aplicação do princípio da precaução quando em ação 

civil pública, precedida de uma medida cautelar, o Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (IDEC) questionou o “parecer Técnico Prévio Conclusivo” da Comissão técnica 

Nacional de Biossegurança – CTNBio, que aprovou o plantio, em escala comercial de soja 

transgênica em diversas lavouras.  
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 OUDOT, Pascal. Le risqué de développement: contribution au maintien du droit à reparation. Dijon: 

Éditions Universitaires de Dijon, 2005, p.75. 
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Em junho de 2000, o Juiz Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, 

prolatou a seguinte decisão para a Ação Civil Pública em questão (criando-se um precedente 

para o uso do princípio da precaução no Brasil): 

 

[...] Com estas considerações, julgo procedente a presente ação para 

condenar a União Federal a exigir a realização de prévio Estudo de 

Impacto Ambiental da MONSANTO DO BRASIL LTDA, nos moldes 

preconizados nesta sentença, para liberação de espécies geneticamente 

modificadas e de todos os outros pedidos formulados à CTNBio, nesse 

sentido; declaro, em conseqüência, a inconstitucionalidade do inciso XIV do 

art. 2 do Decreto n 1.752/95, bem assim das Instruções Normativas ns. 03 e 

10 - CTNBio, no que possibilitam a dispensa do EIA/RIMA, na espécie dos 

autos. Condeno, ainda, a União Federal a exigir da CTNBio, no prazo de 

90 (noventa) dias, a elaboração de normas relativas à segurança 

alimentar, comercialização e consumo dos alimentos transgênicos, em 

conformidade com as disposições vinculantes da Constituição Federal, 

do Código de Defesa do Consumidor ( Lei n 8.078/90) e da legislação 

ambiental, na espécie, ficando obrigada a CTNBio a não emitir 

qualquer parecer técnico conclusivo a nenhum pedido que lhe for 

formulado, antes do cumprimento das exigências legais, aqui, expostas. 
Mantenho a eficácia plena de medida cautelar deferida nos autos do processo 

n 98.34.00.027681- 8 (CPC, art. 807, caput). Fica estabelecida e mantida a 

multa pecuniária de 10 (dez) salários-mínimos, por dia, a partir da data do 

descumprimento destas determinações, a ser aplicada aos agentes infratores, 

públicos ou privados (Lei n 7.347/85, art. 11). Condeno, finalmente, as 

promovidas no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada qual, a título 

de honorários advocatícios e nas custas processuais expendidas. A União 

Federal está isenta de custas processuais, ex vi legis. Oficie-se aos Srs. 

Ministros da Agricultura, da Ciência e Tecnologia, do Meio Ambiente e da 

Saúde, para cumprimento das ordens mandamentais, resultantes deste 

decisum. Oficie-se, com urgência, à eminente Juíza Relatora do processo 

cautelar em referência, em face da absorção eficacial do presente decisum. 

Com vistas no que dispõe o art. 475, II, do CPC, c/c o artigo 19 da Lei n 

7.347, de 24/07/85, submeto este decisum ao duplo grau de jurisdição, 

mantendo-se sua eficácia mandamental imediata. Publique-se. Intimem-se a 

União Federal e o Ministério Público Federal. Brasília (DF), em 26 de junho 

do ano 2000. ANTÔNIO SOUZAPRUDENTE. Juiz Federal - 6ª Vara. Poder 

Judiciário - Justiça Federal. Seção Judiciária do Distrito Federal. Ação Civil 

Pública. Sentença N° /2000. Processo N° 1998.34.00.027682-0 Classe 7100. 

Requerente: IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. 

Requeridos: União Federal e. Outros.  (grifos nossos).
351

 

                                                           
351

 Tais decisões parecem ter surtido algum efeito vez que em 2005 já é possível encontrar o Princípio da 

Precaução claramente elencado na Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 que estabelece a Política Nacional 
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humana, animal e vegetal, e a observância do Princípio da Precaução para a proteção do meio ambiente. 

(BRASIL. Lei nº 11.105 de 24 de março de 2005 (Lei Nacional de Biossegurança). Brasília: Presidência da 
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No caso acima se percebe como os organismos geneticamente modificados (OGMs) 

costumam ser tratados no campo do direito do consumidor, com base no princípio da 

segurança e no dever de informação do fornecedor com relação ao consumidor, o que por si 

só engendraria responsabilidade do fornecedor com base nas normas do CDC. Apesar disso, 

ressaltamos que a matéria dos OGMs clama pela aplicação do princípio da precaução, pois 

ainda não conhecemos os riscos que os organismos geneticamente modificados representam 

para os consumidores. Tal princípio deve ser aplicado em conjunto com o princípio da 

transparência, e o dever de informação, consagrados pelo Código de Defesa do Consumidor 

em seu art. 6º., inciso III. 

Também a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 

se manifestou sobre um caso de técnicas de alteração genética em peixes
352

 utilizando o 

Princípio da Precaução. Em sua fundamentação expõe: 

 

“Embora nenhum peixe geneticamente modificado tenha sido 

comercializado, países preocupados com a pesca do salmão na região do 

norte do Atlântico concordaram em aplicar o princípio da precaução. 

Experiências anteriores com o colapso de populações de diversas espécies de 

peixes de valor econômico naquela região podem ter alertado os políticos 

responsáveis pela pesca nesses países para tentar esta negociação e aplicação 

do princípio da precaução”
353

. 

 

Também é possível encontrar interpretações sobre o PP nas “Diretrizes da OMS para o 

Desenvolvimento de Medidas Preventivas em Áreas de incerteza Científica”, documento que 

pretende elucidar questionamentos dos Estados na adoção de medidas de precaução para o 

                                                                                                                                                                                     
República, Casa Civil, Subchefia para assuntos jurídicos. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/lei/L11105.htm.>. Acesso em23/10/2011.  

352
 Pelo que indicam as notícias, em breve haverá peixes transgênicos na mesa do consumidor americano. A 

liberação de salmão transgênico depende apenas da aprovação da FDA, a agência que regula a entrada de 

alimentos e medicamentos no mercado americano. Se isso ocorrer, será a primeira vez que um animal 

transgênico estará disponível para consumo humano. A diferença entre os salmões naturais e os transgênicos é 

que nestes foi inserido um gene que acelera seu crescimento, isolado de outro peixe, a lampréia. Os genes 

introduzidos estimulam a produção contínua de hormônios de crescimento. 

353
 FAO. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura Apud SILVA, Enio Moraes da. Os 

Organismos geneticamente modificados e o princípio da precaução como instrumento de proteção ambiental. 

Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 30, p. 98-112, abr/jun, 2003. 
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gerenciamento de riscos incertos à saúde pública. Desse documento destacam suas seis etapas 

destacadas por Milaré e Setzer que são
354

: 

 

 Análise das questões sanitárias 

 Avaliação de risco 

 Proposição de alternativas 

 Avaliação e escolha de alternativas propostas 

 Implementação das ações e; 

 Avaliação das ações  

 

 O que é facilmente perceptível até agora é a intersecção entre a ideia de precaução e 

risco de desenvolvimento baseada em compromomisso com o avanço científico e o respeito 

aos direitos do consumidor. Conforme afirma Lidia Cordobero
355

: 

 

“La precaución y los riesgos de desarrollo comparten um origen común que 

sería uma evaluación de riesgos basada em la información científica y 

estadística disponible em determinado momento, pero sus efectos son 

distintos v por ello se há promovido la renovación del riesgo de desarrollo”. 

 

A ideia, ou cerne comum de que partem a ideia de precaução e do risco de 

desenvolvimento, repostadas acima pelo autor nos remetem a uma conjugação de obrigações 

quais sejam a de prevenir e prever, de forma a aplicar a ideia de <dever de segurança>  a fim 

de evitar a responsabilização por um desenvolvimento sem fronteiras e sem prévia análise de 

riscos.  

 

 

 

 

 

                                                           
354

 MILARÉ, Edis; SETZER, Joana. Aplicação do Princípio da Precaução em áreas de incerteza científica: 

Exposição a campos eletromagnéticos gerados por estações de radiobase. Revista de Direito Ambiental, São 

Paulo, v. 41, p. 18, jan./mar. 2006. 

355 CORDOBERA, Lidia M. Garrido; LAGO, José Manuel Busto. Los riesgos del desarrollo em uma visión 

comparada: Derecho argentino y Derecho español. Madrid: Reus, 2010, p.73. 
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5. SUGESTÕES DE LEGE FERENDA 

 

Vivemos em uma sociedade democrática na qual a máxima latina ubi societas, ibi jus 

afirma o princípio de que onde há sociedade há Direito e de que não se pode admitir o Direito 

fora da sociedade, nem sociedade sem Direito. Podemos assim adicionar ao atual sitema 

social outra regra; ubi jus, ibi lex, para expressar a ideia que onde há Direito, há lei e, em 

contrapartida, que não se pode admitir Direito extralegal.  

Com base nesses corolários apresentamos duas propostas de leis ordinárias que versam 

sobre a regulamentação da excludente de responsabilidade civil por risco de desenvolvimento 

no direito brasileiro. Para suprir a lacuna que existe, ao nosso ver, até então sobre este tema 

seria necessário sua introdução definitiva no Código Civil e no Código de Defesa do 

Consumidor. Para tanto, a sugestão apresentada segue a técnica legislativa pela qual a 

elaboração da lei deve seguir o método jurídico.  

É de suma importância lembrar que mediante o exercício da função legislativa que se 

procede a renovação do sistema normativo, a criação de novas normas ou a adaptação das 

existentes de modo a conformá-las às necessidades emergentes da sociedade. Segundo 

Mendes
356

: “[...] as normas jurídicas cumprem, no Estado de Direito, a nobre tarefa de 

concretizar a Constituição. Elas devem criar os fundamentos de justiça e segurança que 

asseguram um desenvolvimento social harmônico dentro de um contexto de paz e de 

liberdade”. 

De acordo com o processo legislativo preceituado pela Constituição Federal em seus 

artigo 59 e seguintes, as fases de elaboração da lei compreenderão: apresentação do projeto, 

discussão e votação, sanção ou veto e publicação. 

 No tocante à alteração da lei também fazem parte as regras pertinentes à introdução 

de alterações nos textos legais previstas no Capítulo II, Seção III, da L.C. nº 95/1998. 

Três são as formas prescritas para que se alterem as leis: a) a reprodução integral em 

novo texto, b) a revogação parcial e, ainda, conforme o caso, c) a substituição do dispositivo a 

ser alterado no próprio texto a ser modificado, ou d) o acréscimo de novo dispositivo. Essa 

ultima forma nos parecendo mais adequada a nossa poposta de lege ferenda. 

                                                           
356

 MENDES, Gilmar. Questões fundamentais de técnica legislativa. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – 
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5.1 Minuta de Anteprojeto de Lei (PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NO TEXTO 

CIVIL) 

 

PROJETO DE LEI N. _____________, de 2013. 

 

Acresce o artigo 931 Lei n. 10.406/02, para definir e limitar as excludentes de 

responsabilidade civil dos produtores pelos fatos do produtos colocados no mercado de 

consumo. 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta:  

 

Art 1. É acrescido ao artigo 931 da Lei n. 10.406/02 o inciso I, com a seguinte 

redação: 

“Art. 931......................................................................................................................... 

“ I- a responsabilidade civil pelo fato do produto, prevista no art. precedente  inclui os 

riscos do desenvolvimento”. 

 

Sala das Comissões, ________de ______de 2013. 

 

________________________________________ 

Proponente do Projeto 

 

 

JUSTIFICATIVAS 

 

1) O atual Código Civil não faz menção alguma ao tema da excludente de 

responsabilidade civil por risco de desenvolvimento. O tema, no entanto é de extrema 

relevância para a sociedade de massa em que vivemos cujas tecnologias empregadas para 

fornecimento de produtos e serviços apresnta inúmeros riscos à saúde e segurança das 

pessoas. 

2) Antes mesmo do atual Código Civil entrar em vigor a norma consumerista abordou 

temas como a responsabilidade por danos causados aos consumidores e tratou de aplicar ao 

tema excludentes que precisavam ser melhor vislumbradas também pela lei civil, norma que 



203 

 

até então era responsável unicamente pelo tema e que se tornou incompleta e omissa frente às 

inovações do CDC.  

3) A lei civil ao estipular as excludentes de responsabilidade civil as faz de maneira clara 

no artigo 393 do Código Civil o que pressupõe sua óbvia aplicação aos fornecedores 

elencados no artigo 931 do mesmo instituto. No entanto, o legislador à época não tratou de 

excludentes modernas que surgiriam em virtude de novas tecnologias e que foram abordadas 

em outros ordenamentos, como no caso da Diretiva européia n. 74 de 1995 que abordou a 

excludente de responsabilidade por risco de desenvolvimento. 

4) A fim de comumgar o texto civil com as necessidades da atual sociedade de consumo 

e delimitar situações que deverão ser apreciadas fora do prisma do CDC, mas que não estão 

afastadas da ocorrência do risco de desenvolvimento é que tal excludente deve ser analisada 

por nosso legislador. 

5) De acordo com a adoção da teoria da responsabilidade objetiva adotada no código 

atual em seu artigo 927 o melhor a ser feito é afastar de pronto a possibilidade de exclusão de 

responsabilidade civil pelo risco de desenvolvimento. Primeiramente porque tal excludente 

enfraquece a tese de responsabilidade objetiva adotada no momento vez que retroage para 

uma avaliação de culpa do fornecedor (responsabilidade subjetiva). 

6) Ainda mais porque se adotada em matéria civil, tal excludente se chocaria com a ideia 

de responsabilidade integral do fornecedor pregada pelo CDC.   

7) Análise da doutrina nacional entende em sua maioria que adoção dessa excludente 

abalaria toda a estrutura de responsabilidade civil empregada pelo Código Civil atual, 

colocaria o fornecedor em vantagem exagerada frente ao usuário ou vítima de dano. 

8) Por fim, não se vislumbra a aplicação ou não da excludente sem que ela seja 

literalmente mencionada no texto civil, ou seja, por mera interpretação extensiva ou 

analógica. Apesar de seu teor ter sido objeto do Enunciado 378 do Conselho da Justiça 

Federal isso não lhe concedeu o status necessário para findar tal discussão jurídica.  

 

Por essas e por outras razões que podem vir a ser discutidas para melhor elaboração 

deste projeto espera-se que o tema alcance análise adequada. 

 

Sala das Comissões, ________de ______de 2013. 

 

________________________________________ 

Proponente do Projeto 
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5.2 Minuta de Anteprojeto de Lei (PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NO TEXTO 

CONSUMERISTA) 

 

PROJETO DE LEI N. _____________, de 2013. 

 

Acresce artigo à Seção II da Lei n. 8.078/90, relativa à Responsabilidade pelo fato do 

produto e do serviço para dispor sobre a excludente de responsabilidade civil dos 

fornecedores pelos fatos do produtos e serviços com base no risco de desenvolvimento. 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta:  

 

É acrescido o seguinte artigo à Seção II da Lei n. 8.078/90, relativa à 

Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço com a seguinte redação: 

Art 1. A responsabilidade do fornecedor prevista nesta Seção não será excluída ainda 

que os conhecimentos científicos ou estado da arte não permitam detectar defeitos de produtos 

ou serviços no momento de sua inserção no mercado.    

I Os riscos de desenvolvimento previstos no artigo precedente não afastam a 

responsabilidade do fornecedor independentemente da fase de composição do produto a que 

pertencerem. 

 

Sala das Comissões, ________de ______de 2013. 

 

________________________________________ 

Proponente do Projeto 

 

 

JUSTIFICATIVAS 

 

1) O presente projeto aborda primordialmente o tema das excludentes de 

responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços no mercado de consumo tema regido 

pela Lei 8078/90 que estabele diretrizes para as relações de consumo no Brasil. 

2) Ocorre que a mencionada Lei ao tratar da responsabilidade do fornecedor a previu de 

maneira objetiva, porém não integral, deixando a matéria à guisa de excludentes 
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detalhadamente formuladas pelo legislador em seu artigo 12, parágrafo 3º. Nesse momento, o 

texto foi assim redigido
357

 (grifo nosso): 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 

respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, 

fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando 

provar: 

        I - que não colocou o produto no mercado; 

        II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; 

        III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

        I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 

        II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

 

3) Apesar da discrepância da doutrina a respeito do tema, entendemos que pela 

interpretação do texto acima e pela utilazão da partícula “só” pelo legislador, 

apenas as excludentes acima devem ser evocadas pelo fornecedor de produtos e 

serviços.  

4) Grande inclusive é a discussão acerca da inclusão do caso fortuito e força maior 

dentre tais excludentes. Entendemos que essas excludentes atingem o nexo de 

causalidade, rompendo-o entre o ato do agente e o dano sofrido pela vítima
358

. 

5) Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
359

 já pacificou a matéria, admitindo 

as excludentes de caso fortuito ou força maior, a partir do voto do relator Eduardo 
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 BRASIL. Lei 8078/90. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em:< 
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Ribeiro, que assim decidiu: “O fato de o artigo 14, parágrafo 3º do Código de 

Defesa do Consumidor não se referir ao caso fortuito e à força maior, ao arrolar as 

causas de isenção de responsabilidade do fornecedor de serviços, não significa 

que, no sistema por ele instituído, não possam ser invocadas”. 

6) Assim tratou o CDC de adotar a teoria do risco criado, mas não do risco integral 

necessitando de regulamentação expressa e literal de qualquer nova excludente que 

venha a ser incluída pelo sistema consumerista nacional.  

7) Tendo em vista a sociedade do risco e de massa em que vivemos acreditamos que 

não seja viável a adoção dessa inserção em nosso sistema. Em análise aos demais 

países em que tal medida já foi vislumbrada, nota-se que a não adoção dessa 

excludente não freia o crescimento tecnológico, mas sim acrescenta 

responsabilidade ao fornecedor pelos seus produtos e serviços além do controle e 

gestão de riscos pelo Estado. 

8) Por fim, não há que se falar na adoção de um período de tempo para posterior 

exoneração da responsabilidade do fornecedor. Nosso CDC já prevê tal ideia 

quando o capacita e obriga somente a abastecer o mercado com reposição de peças 

por tempo determinado (art. 32). Tal fato não deve ser confundido com fatos 

decorrentes de defeitos, esses sim devem causar responsabilização a qualquer 

tempo observados o prazo do artigo 27 do CDC. 

 

 

Por essas e por outras razões que podem vir a ser discutidas para melhor elaboração 

deste projeto espera-se que o tema alcance análise adequada. 

 

 

Sala das Comissões, ________de ______de 2013. 

 

________________________________________ 

Proponente do Projeto 

 

 

                                                                                                                                                                                     
359

 STOCO, Rui. Defesa do consumidor e responsabilidade pelo risco do desenvolvimento. Revista dos 

Tribunais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano 96, jan/ 2007, vol.855, p.52. 
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CONCLUSÕES 

 

Este trabalho apresentou um estudo sobre a viabilidade da aplicação do risco de 

desenvolvimento como excludente de responsabilidade civil com base no Direito Civil 

Comparado. Para tanto, além da análise da legislação civil de outros Estados, o tema proposto 

foi desenvolvido em torno do conteúdo jurídico da Diretiva Européia n. 374 de 1985 que 

regulamenta a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços na comunidade 

européia. A escolha de tal documento deveu-se a sua aplicação/recepção nos demais 

ordenamentos civis europeus e na possibilidade de se estabelecer um estudo comparado entre 

tal documento, o Código Civil brasileiro e demais legislações correlatas ao tema. 

Desde o início do trabalho, e precipuamente no capítulo primeiro, foi demonstrada 

uma preocupação sociológica com o tema. Tal fato implica em uma relação intrínseca entre o 

risco de desenvolvimento e a atual sociedade de massa em que vivemos. Daí a escolha pela 

teoria de Ulrich Beck como a melhor tese existente para relacionar a existência de riscos da 

sociedade moderna e a necessidade seu controle jurídico e prevenção. 

Após esse embasamento sociológico o trabalho apresentou um estudo detalhado sobre 

o elemento central deste estudo: o “risco de desenvolvimento” por meio de uma análise 

comparada da doutrina e legislação de diferentes países alcançando assim o propósito de 

demonstrar que alguns países parecem ter desenvolvido uma concepção mais completa e 

detalhada do risco de desenvolvimento à medida que o aplicavam com mais severidade, como 

foi o caso da França. Restou assim configurado que em países onde a excludente é adotada de 

forma total, afastandando a responsabilidade do fornecedor em grandes setores da economia, 

não houve tanto interesse em aprofundar o estudo da excludente e de seus elementos. E pior, 

deixou-se a questão da excludente à guisa de intermináveis discussões sobre a classificação 

dos tipos de defeito. 

O capítulo terceiro demonstrou-se oportunamente o momento de apresentação das 

correntes jurídicas antagônicas sobre o tema. Primeiro foram apresentadas as opiniões da 

doutrina e as diferentes legislações que adotam o risco de desenvolvimento como excludente 

de responsabilidade civil. Esse tópico assim como o próximo foi desenvolvido com base no 

direito comparado, motivo que permitiu a construção de quadros compartivos atualizados 

sobre o tema.  

Dentre os países que adotam a excludente percebeu-se principalmente a alegação de 

que responsabilizar onerosamente o fornecedor causaria impedimento e custos excessivos às 

pesquisas e ao crescimento científico. Para os defensores dessa corrente resta clara a ideia de 
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que a atual sociedade não comporta o controle dos riscos das atuais tecnologias que surgem a 

cada dia.  

Por outro lado, para àqueles que defendem o total afastamento da excludente e 

responsabilização integral do fornecedor de produtos e serviços, os riscos de devenvolvimento 

refletem a fragilidade da segurança do mercado de consumo atual. Nos países que não 

adotaram a excludente restou claro que tal fato não imperrou em nada o avanço científico; 

pelo contrário, o fez com mais responsabilidade. 

Depois do estudo comparado foi possível analisar que nosso ordenamento realmente 

não faz menção alguma sobre os riscos de desenvolvimento. Apesar de muito debatido pela 

doutrina, conforme demonstrado, a legislação atual, tanto em âmbito civil como consumerista 

não vislumbra tal excludente, adentrando assim o tema em conturbada discussão acerca da 

interpretação das excludentes de responsabilidade civil já presentes em nosso ordenamento. 

Enquanto para a maioria de nossos doutrinadores tais excludentes são taxativas e 

devem sempre existir de maneira literal no ordenamento; para outros haveria a possibilidade 

de interpretação extensiva das excludentes por meio da doutrina/jurisprudência o que 

permitiria a inclusão do risco de desenvolvimento como excludente no Código Civil e no 

Código de Defesa do Consumidor já vigentes.  

Comungamos nossa pesquisa com a opinião dos doutrinadores que pleiteiam a 

inclusão literal dos riscos de desenvolvimento em nossa legislação. Dessa forma, reiteramos 

que as excludentes de responsabilidade civil devem ser taxativas e interpretadas de forma 

restritiva não podendo ficar a cargo da interpretação da doutrina ou da jurisprudência. Dentre 

as excludentes já elencadas no texto civil destacamos que assim ocorre com o caso fortuito e a 

força maior. O mesmo se repete no CDC que traz excludentes de responsabilidade do 

fornecedor por fatos ocorridos por produtos e serviços nos seus artigos 13 e seguintes, sempre 

de maneira expressa e taxativa. Diante desse posisicionamento apresentamos a lege ferenda 

para o texto civil e consemerista nacional que a nosso ver melhor caracterizaria o tema do 

risco de desenvolvimento, afastando-o definitivamente como excludente.     

De acordo com a instabilidade tecnológica apresentada desde o primeiro capítulo por 

meio do conceito de “sociedade de risco” de Ulrich Beck, peretendemos no capítulo quarto 

demosntrar situações fáticas nas quais o risco do desenvolvimento hoje seria extremamente 

prejudicial. Com a crescente exploração da nanotecnologia e dos produtos geneticamente 

modificados resta clara a necessidade jurídica de proteção da vida e maior responsabilização 

dos fornecedores de produtos e serviços em prol da coletividade e inclusive como 

responsabilidade do próprio Estado. Salientamos assim, inclusive a estreita ligação que há 
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hoje entre o controle e a prevenção dos riscos em matéria civil e outros princípios jurídicos 

como o da precaução e da prevenção. 

Por fim, retornando a proposta de lege ferenda do capítulo cinco, reitera-se que o 

intuito da inserção desses textos em nossa legislação é o de findar a acirrada e longa discussão 

acerca das diferentes formas de interpretação das excludentes de responsabilidade civil no 

texto civil e consumerista e mais; afastar a inclusão de riscos de desenvolvimento como 

lacuna para a falta de comprometimento do fornecedor de produtos e serviços com o mercado 

de consumo e colocar a legislação brasileira a par das demais normas contemporâneas.            
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ANEXO
360

 

 

DIRECTIVA DO CONSELHO (85/374/CEE) de 25 de Julho de 1985 relativa à aproximação das 

disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros em matéria de 

responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos.  

 

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, Tendo em conta o Tratado que institui a 

Comunidade Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 100o,  

Tendo em conta a proposta da Comissão (1),  

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),  

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (3),  

Considerando que é necessária uma aproximação das legislações em matéria de responsabilidade do 

produtor pelos danos causados pela qualidade defeituosa dos seus produtos, por sua disparidade ser 

susceptível de falsear a concorrência, de prejudicar a livre circulação das mercadorias no mercado 

comum e de originar diferenças relativamente ao grau de protecção do consumidor contra os danos 

causados à sua saude e aos seus bens por um produto defeituoso;  

Considerando que a responsabilidade não culposa do produtor é o único meio de resolver de modo 

adequado o problema, característico da nossa época de crescente tecnicidade, de uma justa atribuição 

dos riscos inerentes à produção técnica moderna;  

Considerando que a responsabilidade só se deve aplicar relativamente a bens móveis produzidos 

industrialmente; que, por conseguinte, se devem excluir desta responsabilidade os produtos agrícolas e 

os produtos da caça, excepto quando tiverem sido objecto de uma transformação de natureza industrial 

susceptível de causar um defeito nestes produtos; que a responsabilidade prevista pela presente 

directiva se deve igualmente aplicar relativamente aos bens móveis utilizados na construção de 

imóveis ou incorporados em imóveis;  
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Considerando que a protecção do consumidor exige que todos os participantes no processo de 

produção sejam responsabilizados se o produto acabado, a parte componente ou a matéria-prima por 

eles fornecidos apresentarem qualquer defeito; que, pelo mesmo motivo, deve ser responsabilizado o 

importador de produtos na Comunidade, bem como qualquer pessoa que se apresente como produtor, 

mediante a aposição do seu nome, marca ou qualquer outro sinal  

distintivo, ou qualquer pessoa que forneça um produto cujo produtor não possa ser identificado;  

Considerando que, quando várias pessoas são responsáveis pelo mesmo dano, a protecção do 

consumidor implica que o lesado possa exigir uma indemnização integral do dano a qualquer uma 

dessas pessoas;  

Considerando que, com vista a proteger a integridade física do consumidor e os seus bens, a qualidade 

defeituosa de um produto não deve ser determinada com base numa inaptidão do produto para 

utilização, mas com base numa falta da segurança que o público em geral pode legitimamente esperar; 

que esta segurança se avalía excluindo qualquer utilização abusiva do produto que não seja razoável 

nas circunstâncias em causa;  

Considerando que uma justa repartição dos riscos entre o lesado e o produtor implica que este último 

se possa eximir da responsabilidade se provar a existência de determinados factos que o isentem;  

Considerando que a protecção do consumidor exige que a responsabilidade do produtor não seja 

afectada pela intervenção de outras pessoas que tenham contribuído para causar a dano; que, todavia, a 

concorrência de culpa do lesado pode ser tomada em consideração para reduzir ou excluir essa 

responsabilidade;  

Considerando que a protecção do consumidor exige a indemnização dos danos causados por morte e 

por lesões corporais bem como a indemnização dos danos partimoniais; que esta última deve, contudo, 

ser limitada aos bens de uso ou de consumo privados e ser submetida à dedução de uma franquia de 

montante fixo para evitar um número excessivo de litígios; que a presente directiva na prejudica a 

indemnização do pretium doloris e de outros danos morais, eventualmente prevista na lei aplicável ao 

caso em questão;  

Considerando que um prazo de prescrição uniforme para a acção de indemnização é  

vantajoso tanto para o lesado como para o produtor;  

Considerando que os produtos se deterioram com o tempo, que as normas de segurança se tornam 

mais rigorosas e que os conhecimentos científicos e técnicos progridem; que não seria, portanto, 

razoável exigir do produtor uma responsabilidade ilimitada no templo pelos defeitos do seu produto; 
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que a sua responsabilidade deve, por conseguinte, extinguir-se após um prazo razoável sem prejuízo, 

contudo, das acções pendentes;  

Considerando que, a fim de assegurar uma protecção eficaz do consumidor, se deve excluir a 

possibilidade de derrogar por uma cláusula contratual à responsabilidade do produtor em relação ao 

lesado;  

Considerando que, consoante os sistemas jurídicos dos Estados-membros, o lesado pode ter direito a 

uma indemnização a título da responsabilidade extracontratual diferente da prevista na presente 

directiva; que essas disposições não devem ser prejudicadas pela presente directiva, desde que tenham 

igualmente por objectivo uma protecção eficaz dos consumidores; que, se já estiver assegurada num 

Estado-membro uma protecção eficaz dos consumidores no sector dos produtos farmacêuticos por um 

regime especial de responsabilidade, se deve manter a possibilidade de propar acções com base nesse 

regime;  

Considerando que é possível excluir do âmbito de amplicação da presente directiva, a responsabilidade 

por danos nucleares na medida em que esta responsabilidade já esteja regulada em todos os Estados-

membros por disposições especiais suficientes para o efeito;  

Considerando que a exclusão das matérias-primas agrícolas e dos produtos da caça do âmbito de 

aplicação da presente directiva pode ser considerada em determinados Estados-membros, tendo em 

conta as exigências da protecção dos consumidores, como uma restrição injustificada desta protecção; 

que, por conseguinte, os Estados-membros devem ter a possibilidade de tornar a responsabilidade 

extensiva a estes produtos;  

Considerando que, por motivos análogos, a possibilidade facultada ao produtor de se eximir da 

responsabilidade se provar que o estado dos conhecimentos científicos e técnicos no momento da 

entrada em circulação do produto não lhe permitia detectar a existência de um tal defeito pode ser 

considerada em determinados Estados-membros como uma restrição injustificada da protecção dos 

consumidores; que deve, por conseguinte, ser possível um Estado-membro manter na sua legislação ou 

estabelecer por uma nova legislação a inadmissibilidade desta prova exoneradora; que, no caso de 

nova legislação, o recurso a esta derrogação deve, contudo, ser subordinado a um procedimento de 

stand-still comunitário para aumentar, se possível, o nível de protecção na Comunidade de modo 

uniforme;  

Considerando que, dadas as tradições jurídicas na maior parte dos Estados-membros, não é 

conveniente fixar um limite financeiro à responsabilidade não culposa do produtor; que, contudo, na 

medida em que existem tradições diferentes, parece possível admitir que um Estado-membro possa 

derrogar ao princípio da responsabilidade ilimitada, estabelecendo um limite à responsabilidade global 

do produtor por morte ou lesões corporais causados por artigos idênticos que apresentam o mesmo 
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defeito, na condição de que este limite seja fixado a um nível suficientemente elevado para garantir 

uma protecção adequada dos consumidores e o funcionamento correcto do mercado comum;  

Considerando que a harmonização resultante da presente directiva não pode, na fase actual, ser total, 

mas que abre caminho para uma maior harmonização; que é, por conseguinte, necessário que sejam 

submetidos ao Conselho, em intervalos regulares, relatórios da Comissão sobre a aplicação da presente 

directiva, acompanhados, se for caso disso, de propostas adequadas;  

Considerando que, nesta perspectiva, é especialmente importante que sejam reexaminadas as 

disposições da presente directiva no que respeita às derrogações facultadas aos Estados-membros, no 

termo de um período suficientemente longo para se dispor de uma experiência prática relativamente 

aos efeitos destas derrogações sobre a protecção dos consumidores e sobre o funcionamento do 

mercado comum,  

 

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:  

Artigo 1o  

O produtor é responsável pelo dano causado por um defeito do seu produto.  

Artigo 2o  

Para efeitos do disposto na presente directiva, entende-se por «produto» qualquer bem móvel, 

excluindo as materías-primas agrícolas e os produtos da caça, mesmo se estiver incorporado noutro 

bem móvel ou imóvel. Por «matérias-primas agrícolas» entende-se os produtos do solo, da pecuária e 

da pesca, excluindo os produtos que tenham sido objecto de uma primeira transformação. A palavra 

«produto» designa igualmente a electricidade.  

Artigo 3o  

1. O termo «produtor» designa o fabricante de um produto acabado, o produtor de uma matéria-prima 

ou o fabricante de uma parte componente, e qualquer pessoa que se apresente como produtor pela 

aposição sobre o produto do seu nome, marca ou qualquer outro sinal distintivo.  

2. Sem prejuízo da responsabilidade do produtor, qualquer pessoa que importe um produto na 

Comunidade tendo em vista uma venda, locação, locação financeira ou qualquer outra forma de 

distribuição no âmbito da sua actividade comercial, será considerada como produtor do mesmo, na 

acepção da presente directiva, e responsável nos mesmos termos que o produtor.  
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3. Quando não puder ser identificado o produtor do produto, cada fornecedor será considerado como 

produto, salvo se indicar ao lesado, num prazo razoável, a identidade do produtor ou daquele que lhe 

forneceu o produto. O mesmo se aplica no caso de um produto importado, se este produto não indicar 

o nome do importador referido no no 2, mesmo se for indicado o nome do produtor.  

Artigo 4o  

Cabe ao lesado a prova do dano, do defeito e do nexo causal entre o defeito e o dano.  

Artigo 5o  

Se, nos termos da presente directiva, várias pessoas forem responsáveis pelo mesmo dano, a sua 

responsabilidade é solidária, sem prejuízo das disposições de direito nacional relativas ao direito de 

recurso.  

Artigo 6o  

1. Um produto é defeituoso quando não oferece a seguranca que se pode legitimamente esperar, tendo 

em conta todas as circunstâncias, tais como:  

a) A apresentação do produto;  

b) A utilização do produto que se pode razoavelmente esperar;  

c) O momento de entrada em circulação do produto.  

2. Um produto não será considerado defeituoso pelo simples facto de ser posteriormente colocado em 

circulação um produto mais aperfeiçoado.  

Artigo 7o  

O produtor não é responsável nos termos da presente directiva se provar:  

a) Que não colocou o produto em circulação;  

b) Que, tendo em conta as circunstâncias, se pode considerar que o defeito que causou o dano não 

existia no momento em que o produto foi por ele colocado em circulação ou que este defeito surgiu 

posteriormente;  

c) Que o produto não foi fabricado para venda ou para qualquer outra forma de distribuição com um 

objectivo económico por parte do produtor, nem fabricado ou distribuído no âmbito da sua actividade 

profissional;  
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d) Que o defeito é devido à conformidade do produto com normas imperativas estabelecidas pelas 

autoridades públicas;  

e) Que o estado dos conhecimentos científicos e técnicos no momento da colocação em circulação do 

produto não lhe permitiu detectar a existência do defeito,  

f) No casó do produtor de uma parte componente, que o defeito é imputável à concepção da produto 

no qual foi incorporada a parte componente ou às instruções dadas pelos fabricante do produto.  

Artigo 8o  

1. Sem prejuízo das disposições de direito nacional relativas ao direito de recurso, a responsabilidade 

do produtor não é diminuída quando o dano é causado conjuntamente por um defeito do produto e pela 

intervenção de um terceiro.  

2. A responsabilidade do produtor pode ser reduzida ou excluída, tendo em conta todas as 

circunstâncias, quando o dano for causado conjuntamente por um defeito do produto e por culpa do 

lesado ou de uma pessoa pela qual o lesado é responsável.  

Artigo 9o  

Para efeitos do disposto no artigo 1o, entende-se por «dano»:  

a) O dano causado pela morte ou por lesões corporais;  

b) O dano causado a uma coisa ou a destruição de uma coisa que não seja o próprio produto 

defeituoso, com dedução de uma franquia de 500 ECUs, desde que esta coisa:  

i) seja de um tipo normalmente destinado ao uso ou consumo privados, e  

ii) tenha sido utilizada pela vítima principalmente para seu uso ou consumo  

privados. O presente artigo não prejudica as disposições nacionais relativas aos danos não 

patrimoniais.  

Artigo 10o  

1. Os Estados-membros estabelecerão na sua legislação que o direito de indemnização previsto na 

presente directiva prescreve no prazo de três anos a contar da data em que o lesado tomou ou deveria 

ter tomado conhecimento do dano, do defeito e da identidade do produtor.  

2. A presente directiva não prejudica as disposições dos Estados-membros que regulam a suspensão ou 

a interrupção da prescrição.  



237 

 

Artigo 11o  

Os Estados-membros estabelecerão na sua legislação que os direitos concedidos ao lesado nos termos 

da presente directiva se extinguem no termo de um período de dez anos a contar da data em que o 

produtor colocou em circulação o produto que causou o dano, excepto se a vítima tiver intentado uma 

acção judicial contra o produtor durante este período.  

Artigo 12o  

A responsabilidade do produtor, nos termos da presente directiva, não pode ser reduzida ou excluîda 

em relação ao lesado por uma cláusula limitativa ou exoneratória de responsabilidade.  

Artigo 13o  

A presente directiva não prejudica os direitos que o lesado pode invocar nos termos do direito da 

responsabilidade contratual ou extracontratual ou nos termos de um regime especial de 

responsabilidade que exista no momento da notificação da presente directiva.  

Artigo 14o  

A presente directiva não se aplica aos danos resultantes de acidentes nucleares e que são abrangidos 

por acordos internacionais ratificados pelos Estados-membros.  

Artigo 15o  

1. Qualquer Estado-membro pode:  

a) Em derrogação do artigo 2o, prever na sua legislação que, na acepção do artigo 1o, a palavra 

«produto» designa igualmente as matérias-primas agrícolas e os produtos da caça;  

b) Em derrogação da alínea e) do artigo 7o, manter ou, sem prejuízo do procedimento definido no no 

2, prever na sua legislação que o produtor é responsável, mesmo se este provar que o estado dos 

conhecimentos científicos e técnicos no momento da colocação do produto em circulação não lhe 

permitia detectar a existência do defeito;  

2. O Estado-membro que desejar introduzir a medida prevista no no 1, alínea b), comunicará à 

Comissão o texto da medida em causa. A Comissão informará desse facto os Estados-membros.  

O Estado-membro interessado suspenderá a adopção da medida prevista por um período de nove 

meses a contar da informação à Comissão, e na condição de que esta não tenha entretanto submetido 

ao Conselho uma proposta de alteração da presente directiva respeitante à matéria em causa. Se, 

contudo, a Comissão não comunicar ao Estado-membro interessado, no prazo de três meses a contar 



238 

 

da recepção da referida informação, a sua intenção de apresentar tal proposta ao Conselho, o Estado-

membro pode tomar imediatamente a medida prevista.  

Se a Comissão apresentar ao Conselho uma proposta de alteração da presente directiva no prazo de 

nove meses acima mencionado, o Estado-membro interessado suspenderá a adopção da medida 

prevista por um período de dezoito meses a contar da apresentação da referida proposta.  

3. Dez anos após a data de notificação da presente directiva, a Comissão submeterá ao Conselho um 

relatório sobre a incidência, no que respeita à protecção dos consumidores e ao funcionamento do 

mercado comum, da aplicação pelos tribunais da alínea e) do artigo 7o e do no 1, alínea b), do presente 

artigo. Com base nesse relatório, o Conselho, deliberando sob proposta da Comissão nas condições 

previstas no artigo 100o do Tratado, decidirá a revogação da alínea e) do artigo 7o.  

Artigo 16o  

1. Qualquer Estado-membro pode prever que a responsabilidade total do produtor pelos danos 

resultantes da morte ou de lesões corporais e causados por artigos idênticos que apresentem o mesmo 

defeito será limitada a um montante que não pode ser inferior a 70 milhões de ECUs.  

2. Dez anos após a data de notificação da presente directiva, a Comissão submeterá ao Conselho um 

relatório sobre a incidência, no que respeita à protecção dos consumidores e ao funcionamento do 

mercado comum, da aplicação do limite financeiro da responsabilidade pelos Estados-membros que 

usaram da faculdade prevista no no 1. Com base nesse relatório, o Conselho, deliberando sob proposta 

da Comissão nas condições previstas no artigo 100o do Tratado, decidirá a revogação do no 1.  

Artigo 17o  

A presente directiva não se aplica aos produtos colocados em circulação antes da data em que as 

disposições referidas no artigo 19o entram em vigor.  

Artigo 18o  

1. Para efeitos do disposto na presente directiva, o ECU é o definido pelo Regulamento (CEE) no 

3180/78 (4), alterado pelo Regulamento (CEE) no 2626/84 (5). O contravalor em moeda nacional será 

inicialmente o aplicável no dia da adopção da presente directiva.  

2. O Conselho, sob proposta da Comissão, procederá de cinco em cinco anos ao estudo e, se for caso 

disso, à alteração dos montantes referidos na presente directiva, tendo em conta a evolução económica 

e monetária na Comunidade.  
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Artigo 19o  

1. Os Estados-membros porão em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas 

necessárias para darem cumprimento à presente directiva o mais tardar três anos a contar da 

notificação da presente directiva. Desse facto informarão imediatamente a Comissão (6).  

2. O procedimento definido no no 2 do artigo 15o é aplicável a contar da data de notificação da 

presente directiva.  

Artigo 20o  

Os Estados-membros comunicarão à Comissão o texto das principais disposições de direito nacional 

que venham a adoptar no domínio regulado pela presente directiva.  

Artigo 21o  

A Comissão apresentará de cinco em cinco anos ao Conselho um relatório respeitante à aplicação da 

presente directiva e submeter-lhe-a, se for caso disso, propostas adequadas.  

Artigo 22o  

Os Estados-membros são destinatários da presente directiva.  

Feito em Bruxelas em 25 de Julho de 1985.  

Pelo Conselho  

O Presidente  

J. POOS  
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de 16. 9. 1984, p. 1.(6) A presente directiva foi notificada aos Estados-membros em 30 de Julho de 

1985.  

Alterações posteriores: Retomado por 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263) Retomado por 

294A0103(53) (JO L 001 03.01.1994 p.321) Alterado por 399L0034 (JO L 141 04.06.1999 p.20). 
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