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RESUMO 

 

 

     A necessidade do estudo do recall como instrumento 

das relações de consumo é latente em nosso país, visto que tal prática e 

reiteradamente utilizada pelos fornecedores de produtos e serviços, 

especialmente e de modo mais evidente pelas montadoras de veículos, em 

conseqüência de sua complexa linha de produção, o que impõem um maior 

risco na colocação no mercado de produtos que venham a adquirir um alto 

grau de nocividade e periculosidade, mesmo com toda tecnologia de segurança 

empregada pelos fornecedores. 

 

 

     O trabalho alcançou os fundamentos legais deste 

instrumento, apesar de sua total ausência terminológica em nosso 

ordenamento jurídico, assim como do dever nele espelhado – imediata retirada 

do mercado de produto ou serviço que acarretem riscos à saúde e a segurança 

dos consumidores – posto que o art. 11 da Lei 8.078/90, que era o único 

dispositivo legal que o continha, foi alvo de veto presidencial. 

 

 

     O estudo também enfrenta com imparcialidade o 

dever legal do fornecedor na realização do recall, seu modo, forma, tempo de 

duração, entre outros pontos relevantes de tal prática, inclusive tecendo críticas 

a atuação dos Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, que apesar 

de terem o dever legal de também veicular as informações acerca dos riscos 

adquiridos dos produtos e serviços – por conta da norma expressa no § 3º, do 

art. 10 do Código de Defesa do Consumidor – na maior parte das vezes, 

principalmente em casos de menor relevância, nada fazem nesse sentindo, 

passando a aguardar um posicionamento voluntário dos fornecedores, que às 

vezes também não chega a ocorrer, restando ao consumidor arcar com os 

riscos do negócio, ou torcer, para que de forma administrativa ou judicial os 

fornecedores sejam compelidos a realizar o recall, ou ao menos comunicar 

aqueles fatos importantes sobre os riscos adquiridos pelos produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

     Nosso desafio na realização deste trabalho é 

analisar o recall como instrumento das relações de consumo, o qual apesar de 

ser um termo popularmente conhecido, considerando a obrigatoriedade de sua 

comunicação através de anúncios publicitários, ainda é alvo de tímida 

regulamentação em nossa legislação, bem como de pouquíssimos estudos por 

parte dos doutrinadores pátrios. 

 

 

     A carência de diplomas legislativos e textos 

doutrinários sobre o tema escolhido, levaram-nos a apreciá-lo de forma mais 

prática, para tanto, nos valemos das decisões jurisprudências, da sistemática 

análise de outros textos legais, e da própria experiência como advogado na 

área das relações de consumo. 

 

 

     Primordialmente, enfrentaremos a discussão sobre a 

verdadeira origem da palavra recall e sua função terminológica, onde 

poderemos constatar que apesar do termo ter se tornado conhecido através de 

uso freqüente nos Estados Unidos como meio de “chamar de volta” os 

consumidores, teve sua origem na Suíça onde é chamado de 

abberufungsrecht, e historicamente conhecido como um meio popular de 

controle político. 

 

 

     Tal função, que doravante denominaremos neste 

trabalho como “recall político”, apesar de pouquíssimo conhecida no Brasil, é 

alvo de esforços mútuos entre parlamentares e estudiosos do direito, no intuito 

de implementá-lo como instrumento de controle popular da lisura e 

competência daqueles que exercem mandatos públicos, caráter este (popular) 

que é fato essencial de sua diferenciação do conhecido impeachment. 
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     Defendemos no texto, a idéia de que inexiste 

determinação legal expressa que utilize o termo recall, ou que aponte de 

maneira inequívoca o dever do fornecedor de praticá-lo. Fato que, no entanto, 

não extrai a força deste instrumento, visto que tal ausência terminológica é 

plenamente suprida pela análise sistemática do texto constitucional e de outros 

diplomas infraconstitucionais aplicados às relações de consumo por força do 

caput do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor. 

 

 

     Assim, interpretando os princípios gerais do Código 

de Defesa do Consumidor, e suas respectivas bases constitucionais, chegamos 

ao dever legal da aplicação do recall como meio de rechamada do consumidor, 

para que sejam sanados os vícios de segurança adquiridos pelos produtos e 

serviços após sua introdução no mercado de consumo, ou inerentes a estes, 

evitando com isso que os consumidores sofram as conseqüências de seus 

possíveis defeitos1. 

 

 

     Realizada a fundamentação, e antes de estudarmos 

detalhadamente o caput do art. 10 da Lei 8.078/90 e seus respectivos 

parágrafos, necessário se fez criticar o veto presidencial ao art. 11 do Código 

de Defesa do Consumidor, posto que além de sua comprovada inocuidade, 
                                                 
1 Importante aqui, definirmos os termos vício e defeito adotados pelo Código de Defesa do 
Consumidor. Luiz Antonio Rizzatto Nunes demonstra, por oportuno, serem considerados vícios 
"as características de qualidade ou quantidade que tornem os produtos ou serviços impróprios 
ou inadequados ao consumo a que se destinam e também que lhes diminuam o valor. Da 
mesma forma são considerados vícios os decorrentes da disparidade havida em relação às 
indicações constantes do recipiente, embalagem, rotulagem, oferta ou mensagem publicitária". 
Ao definir o defeito, esclarece que ele "vai além do produto ou do serviço para atingir o 
consumidor em seu patrimônio jurídico, seja moral e/ou material. Por isso, somente se fala 
propriamente em acidente, e, no caso, acidente de consumo, na hipótese de defeito, pois é aí 
que o consumidor é atingido". (Rizzatto Nunes, Luiz Antonio, Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. Direito material (arts. 1º a 54), Editora Saraiva. 2000. p. 157). Na visão 
de James Marins, os defeitos carregam consigo uma bagagem extra, sendo "capazes de 
causar danos à saúde ou segurança do consumidor" (MARINS, James. Responsabilidade da 
empresa pelo fato do produto. São Paulo: RT, 1993, p. 110). De acordo com os ensinamentos 
de Silvio Luís Ferreira da Rocha: “a responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto se 
caracteriza por ser uma responsabilidade por falta de segurança dos produtos, enquanto a 
clássica garantia por vícios se traduz na responsabilidade do vendedor por falta de 
conformidade ou qualidade da coisa, tendo, por isso, objetivos diferentes: aquela visa proteger 
a integridade pessoal do consumidor e dos seus bens; esta, o interesse (da equivalência entre 
a prestação e a contraprestação) subjacente ao cumprimento perfeito. A primeira está 
disciplinada nos arts. 12 a 17, enquanto a segunda está disciplinada nos arts. 18 a 21”. 
(ROCHA, Sílvio Luís Ferreira. Responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto no 
direito brasileiro. 2. Ed. São Paulo: RT, 2000. p. 66). 
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acarretou um imenso prejuízo a toda sociedade, considerando que extraiu de 

nosso ordenamento jurídico, o único dispositivo legal que previa expressa e 

literalmente o dever de retirada imediata do mercado, do produto ou serviço 

com alto grau de nocividade ou periculosidade. 

 

 

     Apesar de mantermos nosso posicionamento quanto 

à falta de dispositivo legal expresso para prática do recall, acompanhamos 

neste trabalho o posicionamento da doutrina, na eleição do art. 10 da Lei 

Federal 8.078/90, como principal – mas em nosso entender longe de ser a 

única – base normativa para regulamentação do recall. 

 

 

     No estudo da norma supracitada, restou enfrentada 

a questão do conceito de nocividade e periculosidade trazido pelo CDC, sua 

identificação, causas geradoras, e consequentemente a responsabilidade 

objetiva do fornecedor, fundada no risco do empreendimento, acarretando-lhe o 

dever de preveni-las e repará-las em cada caso concreto. 

 

 

     Outra questão de suma importância tratada no 

trabalho, envolve a grande subjetividade das normas reguladoras do recall em 

nossa legislação, em especial frente à obscuridade normativa da Portaria nº 

789/2001 do Ministério da Justiça, que apesar de ter contribuído para o melhor 

entendimento do instituto do recall, furtou-se a elucidação de temas relevantes, 

como o prazo de veiculação da mensagem publicitária, o local de sua exibição, 

a comutatividade ou não dos meios de execução, e outras indagações 

terminantemente necessárias para o perfeito entendimento do procedimento. 

 

 

     Não podemos deixar de tecer críticas aos Órgãos da 

Administração Pública Direta e Indireta, que apesar de também serem 

legalmente responsáveis pela efetivação do recall – ou pelo menos como 

entendem alguns, de informar o consumidor sobre a nocividade e 

periculosidade dos produtos e serviços – por força da norma expressa no § 3º 
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do art. 10 do CDC, somente em raríssimos casos utilizam dos meios legais 

disponíveis para realizá-lo diretamente, ou forçar o fornecedor a fazê-lo. 

 

 

     Mesmo considerando a possibilidade de ausência de 

verbas que justifiquem tal omissão administrativa, destacamos o fato da 

demasiada elevação dos prejuízos ocasionados aos consumidores em função 

do desconhecimento dos riscos dos produtos e serviços colocados no 

mercado, que muitas das vezes ocorre pela falta de celeridade na instauração 

de procedimento administrativo, que vise compelir o fornecedor a efetivar o 

recall. Fato que nos remete a um segundo problema, que é quando o 

fornecedor apesar de inequivocamente responsável, não detém de meios 

financeiros para implementá-lo. 

 

 

     Diante da inatividade do poder público e da 

impossibilidade financeira dos fornecedores, defendemos a imperiosa 

necessidade da aplicação ex-officio pelo juiz, da regra disposta no art. 28 do 

CDC, desconsiderando a personalidade jurídica da empresa, a fim de que os 

bens de seus sócios respondam pelo ônus proveniente da prática do recall. 

 

 

    Além da base legal, estudaremos os sujeitos ativo e 

passivo do recall, os fatos que realmente ensejam sua utilização, e 

conseqüentemente, as sanções de cunho civil, penal e administrativo reguladas 

no Código de Defesa do Consumidor, por conta do descumprimento deste 

dever legal. 

 

 

      Ressaltamos ainda, a possibilidade da utilização da 

norma do art. 84 do CDC, como meio eficaz de compelir o fornecedor a praticar 

o recall, através da tutela específica da obrigação de fazer, que por força do § 

3º do mesmo artigo, poderá ser concedida de forma antecipada, caso 

demonstrado o relevante fundamento da demanda e o justificado receio de 

ineficácia do provimento final. 
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     Em atenção ao princípio do risco do 

empreendimento, comumente chamado de risco do negócio, que se revela 

como base da responsabilidade objetiva do CDC, não poderíamos deixar de 

discutir a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços no pós-recall, 

apontando como uma obrigação derivada da responsabilidade pós-contratual 

do fornecedor, e a possibilidade de sua atenuação em virtude da comprovação 

da boa-fé e de sua diligência na prevenção e reparação dos danos gerados 

pela nocividade e periculosidade dos produtos e serviços introduzidos no 

mercado de consumo. 
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1. CONCEITO 

 

 

     Muitas foram as formas que pensamos em dar início 

este trabalho, porém considerando que o núcleo do tema escolhido resume-se 

em uma só palavra, recall, acreditamos que nada mais interessante e 

tradicional, do que abordarmos inicialmente sua conceituação. 

 

 

     Quando queremos encontrar o conceito de uma 

palavra, necessário recorrermos aos dicionários, sejam eles genéricos no 

estudo de uma língua – no caso a língua portuguesa – sejam específicos no 

estudo de uma determinada ciência, como a ciência jurídica. 

 

 

     Ocorre que ao contrário do que inicialmente pode 

parecer, tal simplicidade é quebrada pelo fato do termo recall tratar-se de um 

estrangeirismo, ou seja, uma “palavra ou expressão estrangeira usada num 

texto em vernáculo”2. 

 

 

     Em vista desta particularidade do núcleo do tema 

escolhido, nos cabe o desafio de conceituarmos o termo recall na exata forma 

com que acreditamos ser pertinente ao presente trabalho, e também, como o 

mesmo foi ampla e comumente difundido em nossa sociedade. 

 

 

      Interessante notar, que mesmo nos valendo dos 

dicionários genéricos e específicos para darmos um ponto de partida ao estudo 

da matéria, não foi possível encontrar uma homogeneidade de conceitos, pois 

estes variam principalmente dependendo da época e do tipo de abordagem 

utilizada. 

 

                                                 
2 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, definição extraída da página da internet: 
http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=estrangeirismo. 
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     Veremos a seguir, que hoje no Brasil o termo recall é 

conceituado de duas diferentes maneiras, sendo a primeira, e menos comum, 

na sua forma original – muito utilizada nos Estados Unidos e em alguns países 

da Europa – tendo um enfoque totalmente político, e a segunda, como 

instrumento de defesa do consumidor, prevalecendo sem margem de dúvida a 

mais conhecida e utilizada em nossa sociedade, e sobre a qual 

fundamentaremos todo nosso trabalho.  

 

 

1.1 DEFINIÇÃO CLÁSSICA – A ORIGEM DO TERMO RECALL 

 

 

     Apesar de já termos exposto o enfoque pelo qual 

trataremos o tema escolhido para dissertar, acreditamos ser conveniente e 

bastante interessante, arrazoar nesse primeiro momento mesmo que de modo 

sucinto, o aspecto político do conceito de recall, que apesar de ser 

proporcionalmente muito menos conhecido e utilizado tanto social como 

legislativamente, também é apontando por alguns de nossos doutrinadores. 

 

 

     Para tanto, inicialmente nos socorremos do escólio 

de Maria Helena Diniz3, em sua obra Dicionário Jurídico: 

 

 

“RECALL: 1. Termo inglês. Revogação. 2. Ciência 

política de direito comparado. a) remédio outorgado 

aos eleitores dos EUA para que por meio de uma 

eleição especial, votem na substituição de um titular 

de poderes do Estado, antes do termino do prazo 

para o qual foi eleito, em razão de prática de ato 

censurável, revogando assim, seu mandato (Othon 

Sidou); b) revogação de mandato de funcionários 

eletivos outorgado pelo povo; c) meio usual no EUA 

pelo qual o eleitorado pode obrigar magistrado a 

                                                 
3 Diniz, Maria Helena. Dicionário Jurídico, Saraiva, 1998. 
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aplicar norma inconstitucional, por haver decidido 

pela sua constitucionalidade; d) voto destituinte, 

muito usado nos Estados Unidos, se o governante, 

na esfera municipal, estadual ou federal não cumprir 

seus deveres, os eleitores, pela maioria, poderão 

destituí-lo do cargo”. 

 

“RECALL JUDICIAL: História do direito. Instituto que, 

nos EUA, por preconizado por Roosevelt, em 1912, 

para que as decisões de juizes e Tribunais, negando 

a aplicação de uma lei inconstitucional, fossem 

anuladas pelo voto da maioria dos eleitores. Com 

essa anulação a lei passaria a ser constitucional e 

aplicada (Dalmo de Abreu Dallari)”. 

 

 

     Em verdade, o recall como instrumento de luta do 

eleitorado contra corrupção política, teve sua origem na Suíça, onde é 

chamado de abberufungsrecht, tendo se tornado mais conhecido a partir de 

sua introdução na Carta de Los Angeles de 1903, fazendo parte do programa 

do “movimento progressivo” da campanha pela presidência de Theodore 

Roosevelt em 1912. 

 

 

    Coordenada pelo Prof. R. Limongi de França, a 

Enciclopédia Saraiva do Direito4, traz consigo definição que corrobora com o 

enfoque político acima destacado: 

 

 

“Recall: É um instituto de caráter jurídico-político, 

inerente a democracia semidireta, pelo qual o 

eleitorado goza da faculdade de revogar o mandato 

outorgado a titulares de órgãos representativos 

                                                 
4 França, R. Limongi, Enciclopédia Saraiva do Direito, 63, (quebra – recurso protelatório), 
Saraiva, 1977. 
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antes designados. No fundo é uma revogação de 

mandato, uma verdadeira suspensão de confiança 

ou uma conseqüente anulação da nomeação ou 

escolha anterior”. 

 

 

     A mesma obra, ainda destaca a existência nos 

Estados Unidos de cinco tipos diferentes recall, são eles: recall de funcionários 

eletivos; recall de funcionários nomeados; recall de funcionários federais, e o 

recall de decisões judiciais. Salientado que o último tipo aplica-se 

particularmente as decisões inconstitucionais e classifica-se muitas vezes 

como referendum.  

 

 

     Relevante ressaltar que, apesar de num primeiro 

momento o recall político assemelhar-se com o impeachment, considerando o 

fim objetivado em ambos os institutos, têm natureza diferente, pois em que 

pese tratar-se de instrumentos políticos que em síntese culminam com a 

retirada de um oficial público de seu cargo antes da expiração normal de seu 

mandato, são executados de forma plenamente diferente. 

 

 

       Nos Estados Unidos onde este tipo de recall é 

amplamente utilizado, para abertura do processo, em especial na legislação 

Californiana, são necessárias às assinaturas do equivalente a 12% (doze por 

cento) dos eleitores, bem diferente do impeachment que exige os votos de 6/7 

do Parlamento para depor o presidente. 

 

 

      No que trata a esta diferença, e as possíveis 

vantagens do recall sobre o impeachment, pedimos vênia para colacionar 

trecho do posicionamento do Senador Jefferson Péres5, utilizado como 

                                                 
5 Texto extraido da página do Senado Federal: 
http://www.senado.gov.br/web/senador/jefperes/default.htm 
 



 10 

justificativa de sua Proposta de Emenda Constitucional nº 82/2003, que será 

tratada logo em seguida, vejamos: 

 

“No regime presidencialista, tal instrumento e o 

impeachment são as formas de destituição, em um 

quadro de legalidade, do Chefe do Poder Executivo. 

A vantagem do primeiro sobre o segundo reside no 

fato de ele consistir no juízo popular direto sobre o 

exercício do cargo eletivo. Ademais, a vontade do 

povo é soberana, não estando jungida à 

demonstração da prática determinado crime de 

responsabilidade pelo governante, que pode ser 

afastado, por exemplo, porque a população 

considerou insatisfatória sua gestão”. 

 

 

    Assim, podemos afirmar que o recall, por ser um 

instrumento de utilização direta dos eleitores, é bem mais democrático do que o 

impeachment, posto este só poder ser exercido por meio dos votos dos 

“nossos” parlamentares, como ocorreu com o ex-presidente Collor de Mello. 

 

 

     Nos Estados Unidos, o caso mais recente de recall 

político, foi do então Governador da Califórnia o democrata Gray Davis, como 

destaca editorialista do jornal Folha de São Paulo, Helio Schwartsman em 

matéria veiculada em 28.08.03, intitulada “O futuro do governador”6, cujo trecho 

se destaca: 

 

 

“O roteiro, como não poderia deixar de ser, é 

hollywoodiano: os californianos vão às urnas em 

outubro para selar o destino de seu governador, o 

democrata Gray Davis. Até aí, tudo normal. É da 

                                                 
6 Schwartsman, Hélio. Folha de São Paulo, 28/08/2003, matéria extraída da página da internet: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/ult510u112.shtml. 
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essência da democracia que eleitores votem 

periodicamente pela continuidade ou substituição de 

seus representantes. O primeiro problema aparece 

quando se analisa de modo mais detido o termo 

"periodicamente". Davis foi reeleito para o cargo que 

ainda ocupa há menos de dez meses. E nem as 

mais dinâmicas das democracias costumam fixar 

mandatos assim tão curtos. Na verdade, o 

governador vai ser submetido a um processo que 

poderá culminar em seu "recall". Trata-se de um 

instrumento de deposição direta de dirigentes que 

existe na legislação californiana desde 1911, mas 

jamais havia sido utilizado contra a autoridade 

máxima do Estado. O mecanismo é relativamente 

simples: se forem reunidas assinaturas 

correspondentes a 12% do eleitorado, o governante 

será submetido a um plebiscito que decidirá pela 

interrupção ou continuidade do mandato”. 

 

 

1.1.1 O RECALL POLÍTICO NO BRASIL 

 

 

     No Brasil, mesmo que de forma tímida, a idéia da 

implantação do recall político, já é defendida por alguns de nossos 

doutrinadores, com destaque para Fábio Konder Comparato, que ao tratar do 

tema “A Desnacionalização da Economia Brasileira e suas Conseqüências 

Políticas”7, enfocou a necessidade da introdução do recall político, em nosso 

ordenamento jurídico, vejamos: 

 

“A soberania popular ativa exige, em primeiro lugar, 

a supressão do espúrio poder de reforma 

constitucional pelo Congresso, sem referendo 

                                                 
7 Texto extraído da página da internet: 
http://www.infojus.com.br/webnews/noticia.php?id_noticia=390& (transcrito do site do Instituto 
dos Advogados do Brasil, em versão formatada e impressa para divulgação). 



 12 

popular. Exige, ainda, a livre realização de 

plebiscitos, referendos e iniciativas populares 

legislativas, sem que o povo soberano fique 

subordinado ao Congresso Nacional, como 

determinou a Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 

1998. Exige a generalização dos orçamentos 

participativos. Exige, ademais, a revitalização do 

controle popular sobre os órgãos de governo, 

mediante a reestruturação da ação popular e da 

ação de improbidade administrativa, a introdução do 

recall ou revogação popular de mandatos eletivos, a 

revisão do processo de impeachment e a iniciativa 

popular de instauração de Comissões Parlamentares 

de Inquérito”. 

 

 

     Diante do aspecto sócio-político de nosso país, e da 

quase unânime “preferência” de nossos políticos, em não dar cumprimento às 

propostas de campanha assim que assumem o cargo eletivo para o qual 

concorriam, acreditamos que o recall, como instrumento jurídico-político, seria 

de extraordinária importância como forma de ampliar a democracia no Brasil. 

 

 

     Vale ressaltar que já há quem esteja empreendendo 

esforços significativos nesse sentido, e o que é melhor, no campo legislativo. 

Estamos falando do Senador Jefferson Péres (PDT/AM), que em novembro de 

2003, protocolou a junto a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a 

proposta de Emenda Constitucional nº 82/2003. 

 

 

      A referida proposta de Emenda Constitucional 

objetiva a alteração dos artigos 28, 29, 32, 55 e 82 da Constituição Federal de 

1988, abrindo previsão legal para realização de plebiscito de confirmação de 

mandato dos representantes do povo eleitos em pleito majoritário. 
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     Esta confirmação de mandato dos representantes do 

povo eleitos em pleito majoritário, reflete justamente a idéia do recall tal como 

empregado em sua forma original nos EUA e em alguns paises da Europa. 

 

 

     Apesar da relevância do tema, especialmente para o 

cenário sócio-político nacional, neste momento nos reservaremos a destacar, 

dentre os artigos constitucionais supracitados, apenas aqueles que corroboram 

mais fielmente com a idéia do recall político. 

 

 

     Dentre as alterações propostas àquelas que mais se 

assemelham ao recall político são: 

  

“Art. 29. 

............................................................................. 

§ 1º Realizar-se-á, nos termos da lei, plebiscito de 

confirmação do mandato de Prefeito, 

concomitantemente às eleições estaduais, no caso 

de subscrição, por dez por cento do total de eleitores 

do Município, de petição de revogação de mandato. 

Art. 55.  

............................................................................. 

§ 5º Aplica-se aos Senadores, no que couber, o 

disposto nos §§ 1º a 3º do art. 29 e no § 3º do art. 

82, sendo de quatro anos o mandato do sucessor 

daquele que tiver seu mandato revogado, observado 

o § 4º do art. 57.  

Art. 82 . 

............................................................................. 
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§ 1º Realizar-se-á, nos termos da lei, plebiscito de 

confirmação do mandato presidencial, 

concomitantemente às eleições municipais, no caso 

de subscrição, por dez por cento do total de 

eleitores, de petição de revogação de mandato. 

§ 2º Se, no plebiscito a que se refere o § 1º, a 

maioria absoluta do eleitorado se manifestar pela 

revogação do mandato, este, assim como o do Vice-

Presidente, considerar-se-á encerrado em primeiro 

de janeiro do ano seguinte”. 

 

 

     Desataque-se aqui, que nossa visão acerca da 

necessidade da implantação do recall político no ordenamento jurídico 

brasileiro, vai ao encontro da idéia exposta pelo Senador Jefferson Peres em 

sua justificativa, pois é inequívoco o fato de que tal forma de controle popular 

em muito auxiliaria a inibir a infeliz, porém corriqueira prática da corrupção por 

nossos parlamentares. 

 

 

     Defende o autor8 da proposta de emenda 

constitucional que: 

 

“A duração de mandatos no Brasil é longa o bastante 

para conduzir a crises de legitimidade. Parece pouco 

consentânea com o regime democrático a 

permanência no poder, por todo esse período, de 

governantes que perderam a confiança do eleitor e 

que, portanto, carecem de legitimidade para o 

exercício dos cargos para os quais foram eleitos”.  

                                                 
8 Razões expostas pelo Senador Jefferson Peres, como justificativa da PEC 82/2003, Texto 
extraído da página do Senado Federal: 
http://www.senado.gov.br/web/senador/jefperes/default.htm 
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“Ante a situação descrita, consideramos salutar a 

instituição, no Direito pátrio, do recall, instrumento 

típico da democracia semidireta, a exemplo do 

referendo e da iniciativa popular. Por meio dele, o 

eleitor é instado a manifestar-se sobre o mandato de 

seus representantes, sempre que parcela do 

eleitorado apresentar petição solicitando a consulta 

popular a esse respeito”.  

 

“Em resumo, a PEC estabelece a convocação de 

plebiscito, na metade do mandato de Senadores e 

Chefes do Poder Executivo, quando dez por cento 

do eleitorado subscrever petição solicitando sua 

revogação. Juntamente com o plebiscito prevê-se a 

realização de eleições para preenchimento da 

eventual vaga. Detalhes procedimentais 

relativamente ao recall, cujas normas básicas 

reputamos suficientemente expostas no texto da 

proposição, são atribuídos a lei ordinária. Por fim, a 

proposição garante a manutenção do sistema hoje 

vigente aos mandatos em curso, afastando 

eventuais discussões sobre sua constitucionalidade, 

que poderiam advir da aplicação das novas regras 

aos atuais ocupantes dos cargos”.  

      

 

     Em relação à tramitação da PEC nº 82/2003 – que 

poderá vir a consolidar um dos mais fortes instrumentos de nossa democracia 

– segundo informações colhidas junto ao gabinete do próprio Senador, até a 

conclusão deste trabalho à mesma encontrava-se distribuída ao relator 

Senador Marcelo Crivella, para emissão de relatório. 
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1.2 DEFINIÇÃO HABITUAL – RECALL  NAS RELAÇÕES DE CONSUMO  

 

 

     Dando continuidade ao estudo do tema, passaremos 

doravante a analisar o conceito de recall como instrumento de defesa dos 

direitos dos consumidores frente aos fornecedores de produtos e serviços. 

 

 

     Ainda no campo do estudo etimológico da palavra 

recall, notamos que são poucos os dicionários genéricos e específicos, escritos 

no vernáculo, que trazem consigo a definição consumerista do termo. 

 

 

      Isso ocorre pelo fato do termo recall, como 

apontaremos no decorrer deste estudo, além de se tratar de um 

estrangeirismo, como afirmado anteriormente, não consta literalmente em 

nenhuma das leis existente em nosso ordenamento. 

 

 

      Acreditamos inclusive, que é por este fato que em 

quase todos os dicionários jurídicos consultados, quando tratado, o tema só foi 

exposto em sua forma política, como vimos no texto colacionado da obra de 

Maria Helena Diniz. 

 

 

     Nem mesmo De Plácido e Silva, em sua renomada 

obra Vocabulário Jurídico9, revista e Atualizada por Nagib Slaibi Filho e 

Geraldo Magela Alves, chega a tratar do tema ou sequer defini-lo. 

 

 

     Dentre os mais conceituados estudiosos da língua 

portuguesa, o único que atualmente trata do tema é Aurélio Buarque de 

Holanda10, onde conceituou recall da seguinte maneira: 

                                                 
9 De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, 15ª edição, Revista e Atualizada por Nagib Slaibi 
Filho e Geraldo Magela Alves, Editora Forense, 1999. 
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"[Ingl.] S. m. Market. 1. Convocação que o fabricante 

ou distribuidor faz ao consumidor, para retorno de 

produto já vendido, no qual se descobriu, 

posteriormente, defeito ou problema". 

 

 

     Outras definições do termo recall na forma em que 

iremos abordar neste trabalho – além é claro, das encontradas nas diversas 

doutrinas consumeristas – só poderão ser encontradas em dicionários da 

língua inglesa, ou naqueles que a traduzam, como é o caso dos já 

academicamente conhecidos: Cambridge Advanced Learner's 

Dictionary:“Recall (CALL BACK) [Show phonetics] verb [T] to order the return of 

a person who belongs to an organization or of products made by a company: 

The company recalled thousands of tins of baby food after a salmonella 

scare”11. E, Dicionário Michaelis – Inglês Português: “Re.call. – 1. chamada de 

volta. 2. recordação, lembrança. 3. recolha de produtos defeituosos. • vt 1 

mandar voltar. 2. recordar”. (Destaques nossos). 

 

 

     Foi justamente a acepção literal da palavra recall, 

que significa “chamar de volta”, que fez com que ela fosse utilizada pelos 

fornecedores de produtos e serviços, para invocar seus consumidores a fim de 

notificá-los acerca dos vícios pré-existentes, os quais via de regra só foram 

descobertos após a colocação daquele produto ou serviço no mercado. 

 

 

     A utilização do recall no Brasil, como meio dos 

fornecedores chamarem de volta seus consumidores, informando-lhes sobre a 

periculosidade e nocividade daquele produto ou serviço inserido no mercado de 

consumo, e com vistas a saná-lo, ocorreu principalmente pelo fato do recall já 

exercer esta função na Europa e nos EUA desde o início do século XX. 

 
                                                                                                                                               
10 Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda, Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Nova 
Fronteira, 1999, p. 1715.  
11 Ordem judicial para o retorno de um indivíduo que pertence a uma organização ou de 
produtos feitos por uma companhia: A empresa efetuou o recall de milhares de latas de comida 
de bebê depois de um surto de salmonela. 
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     Ratifique-se que em nenhum momento o Código de 

Defesa do Consumidor, ou qualquer outro diploma legal brasileiro, dispõe 

expressamente sobre o termo recall. 

 

 

      Na verdade, boa parte de nossos doutrinadores 

defende que a figura do recall está inserida no § 1º, do art. 10 do Código de 

Defesa do Consumidor, quando dispõe que, in verbis: “§ 1° O fornecedor de 

produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de 

consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá 

comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos 

consumidores, mediante anúncios publicitários”. 

 

 

     Vejamos agora o conceito de recall, na acepção 

consumerista da palavra. 

 

 

     Inicialmente destacaremos os ensinamentos do 

Insigne professor e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. 

Luiz Antonio Rizzatto Nunes12: 

 

 

“O § 1º do art. 10 cuida do chamado recall. Muito 

praticado nos países do chamado primeiro mundo, o 

recall é ainda incipiente no Brasil. Por meio desse 

instrumento a norma protecionista pretende que o 

fornecedor impeça ou procure impedir, ainda que 

tardiamente, que o consumidor sofra algum dano ou 

perda em função de vício que o produto ou serviço 

tenham apresentado após sua comercialização”. 

 

 

                                                 
12 Rizzatto Nunes, Luiz Antonio, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. Direito 
material (arts. 1º a 54), Editora Saraiva. 2000. p. 141/143.         
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     Zelmo Denari13 interpreta a norma contida no § 1º do 

art. 10, da seguinte maneira:  

 

 

“O § 1º do art. 10 regula a seguinte hipótese: após a 

colocação do produto ou serviço no mercado de 

consumo, o fornecedor toma conhecimento do real 

nível de nocividade ou periculosidade, em 

decorrente de fato desconhecido à época do 

fornecimento. O dispositivo determina que o 

fornecedor, além de alertar os consumidores, 

através de anúncios publicitários, comunique o ato, 

imediatamente, as autoridades competentes. Essa 

última prescrição normativa é de extrema utilidade”. 

(Destaques nossos). 

 

 

     Claudia Lima Marques em seu livro Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor14, defende o seguinte posicionamento: 

 

 

“O § 1º do art. 10 impõe a todos os fornecedores, 

que posteriormente a introdução do produto no 

mercado de consumo tiverem conhecimento da 

periculosidade apresentada por este, o dever de 

informar aos consumidores, como temos observado 

em ocasiões em que os fornecedores oferecem aos 

seus consumidores consertos “gratuitos” dos freios 

ou da distribuição de determinada marca ou série de 

automóvel”. 

 

 
                                                 
13 Denari, Zelmo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do 
Anteprojeto, Forense Universitária, 6ª edição, 1999, p. 149/150. 
 
14 Marques, Cláudia Lima. Comentários ao código de defesa do consumidor. Arts. 1º ao 74 - 
Aspectos Materiais, Editora RT. 1º edição, 2ª tiragem. 2003.    
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     Em comentário ao tema José Geraldo Brito 

Filomeno15, expõe que: 

 

 

“O chamado recall, no nosso entender, complementa 

o rol dos instrumentos de marketing de defesa do 

consumidor, pois, como sabido, funciona como 

inteligente e eficaz comunicação positiva como 

aquele chamado para trocar uma peça defeituosa de 

um veículo, por exemplo, o que sem dúvida contribui 

não só para a boa imagem da empresa, como 

também para segurança e economia do consumidor. 

E exemplos disso vêem-se cada vez mais 

freqüentes, como foi a retirada do mercado 

internacional de milhões de litros de água mineral da 

afamada empresa francesa Perrier por suspeita de 

contaminação de uma de suas fontes por benzeno, o 

que certamente lhe causou milhões de francos em 

prejuízo, mas, em contrapartida, reforço na 

credibilidade e prestigio junto aos consumidores, por 

razões mais que óbvias”. 

 

 

     Dentre os conceitos citados de que certa forma 

refletem o posicionamento dos principais doutrinadores brasileiros no ramo das 

relações de consumo, necessário destacar, e tecer alguns comentários sobre o 

escólio de Zelmo Denari. 

 

 

     Vejam que ao discorrer sobre o disposto no § 1º, do 

art. 10, em nenhum momento o doutrinador utilizou o termo recall, ou sequer o 

dever dos fornecedores em chamar de volta seus consumidores caso 

                                                 
15 Filomeno, José Geraldo Brito. Manual de Direitos do Consumidor, Editora Atlas, Quarta 
Edição, 2000, p. 141.  



 21 

configurada a nocividade ou periculosidade do produto ou serviço colocado no 

mercado de consumo. 

 

 

      Por sua vez, Denari ratifica que o dever legal a ser 

cumprido pelo fornecedor, em caso de descoberta de vícios em seus produtos 

e serviços após a introdução no mercado de consumo é de: “além de alertar os 

consumidores, através de anúncios publicitários, comunique o ato, 

imediatamente, as autoridades competentes”, mas nunca de recolher tais 

produtos ou refazer os referidos serviços, ou seja, de efetuar o recall em seus 

exatos moldes, pelo menos não diretamente por força de dispositivo legal. 

 

 

     Vejam que aqui, o doutrinador não aborda a questão 

da responsabilidade do fornecedor sobre os vícios e os defeitos acarretados 

por seus produtos ou serviços, mas tão somente sobre qual seja seu dever 

legal quando estes foram evidenciados. 

 

 

     Antecipando nosso posicionamento acerca do tema, 

e até mesmo para melhor entendimento da matéria, frise-se que o fato do 

fornecedor alertar os consumidores, através de anúncios publicitários, ou 

comunicar o ato imediatamente as autoridades competentes, não o exime da 

responsabilidade objetiva sobre os danos provenientes dos vícios e defeitos de 

tais produtos e serviços, devendo responder nos exatos termos do art. 12 e ss 

do Código de Defesa do Consumidor. 

 

 

     Neste mesmo diapasão, imperioso afirmar que, data 

maxima venia, nosso entendimento converge com a idéia de que nem no caput 

do art. 10, nem em seus parágrafos, ou quiçá noutro qualquer artigo do CDC, 

encontra-se claramente regrada a figura do recall como dever de “rechamada” 

dos consumidores. Em verdade, estes dispositivos trazem consigo o dever de 

informar do fornecedor, e não de chamar de volta seus consumidores. 
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     Importante esclarecer, que nosso intuito no presente 

trabalho não é negar a existência ou muito menos a força do recall dentro de 

nosso ordenamento jurídico – até porque não poderíamos fazê-lo sob pena de 

estarmos indo de encontro ao tema escolhido para dissertar – mas apenas 

ressaltar que ao contrário do entendimento de boa parte da doutrina, ela não 

advém de norma expressa, mais sim da interpretação conjunta de diversos 

dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, como exposto a seguir. 

 

 

2. FUNDAMENTOS DO RECALL  NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

 

     O recall, também conhecido no Brasil por 

“rechamada” ou “chamamento”, consiste na providência adotada pelo 

fornecedor para retirar ou substituir produto ou refazer serviço que, 

posteriormente à sua colocação no mercado de consumo, tenha se mostrado 

com alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou a segurança dos 

consumidores. 

 

 

     Ratificando nosso entendimento acerca da 

inexistência em nossa legislação de dispositivo específico que trate 

expressamente do termo recall, consideramos que o mesmo como instrumento 

de obrigatória rechamada do consumidor, só foi tratado no art. 11 do 

anteprojeto da Lei 8.078/90, vetado pelo Presidente da República. 

 

 

     Entendemos, entretanto, que a ausência de 

determinação específica no CDC e nos demais diplomas legais – 

obrigatoriedade de chamar os consumidores para substituição, reembolso, 

conserto ou a retirada do produto do mercado de consumo – é suprida através 

de uma análise sistemática da própria Lei 8.078/90, interpretada conjuntamente 

com diversos outros dispositivos legais, especialmente da Constituição Federal 

de 1988. 
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2.1 FUNDAMENTOS DO RECALL  NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  

 

 

     Os fundamentos do recall na Constituição Federal 

de 1988, são os mesmos fundamentos constitucionais do próprio Código de 

Defesa do Consumidor, visto que o recall é um dos instrumentos utilizados pelo 

Código como meio de implementação de suas normas.      

 

 

    Partindo deste pressuposto, necessário fazermos 

uma breve exposição acerca da base constitucional da tutela dos direitos dos 

consumidores frente aos fornecedores de produtos e serviços. 

 

 

     De início, cumpre ressaltar que a tutela 

constitucional do consumidor foi prevista inicialmente na Constituição de 193416 

(arts. 115 e 117), apesar de não ter sido citada expressamente como elemento 

contundente para a prática do Estado, esta inserção não deixa de demonstrar 

ares de preocupação do constituinte com o tema, posto que brotava na nação a 

consciência da necessidade de proteção do consumidor. 

 

 

     A expressa previsão constitucional sobre a defesa 

dos direitos e interesses dos consumidores só ocorreu quatro Cartas mais 

tarde, sendo que em 1988 o constituinte curvou-se ante os anseios da 

sociedade e ao enorme trabalho dos órgãos e entidades de defesa do 

consumidor, com especial destaque para contemplação dos direitos 

fundamentais do consumidor. 

                                                 
16 Título IV - Da Ordem Econômica e Social. Art. 115 - A ordem econômica deve ser organizada 
conforme os princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite 
a todos existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica. Parágrafo 
único - Os Poderes Públicos verificarão, periodicamente, o padrão de vida nas várias regiões 
do País. Art. 117 - A lei promoverá o fomento da economia popular, o desenvolvimento do 
crédito e a nacionalização progressiva dos bancos de depósito. Igualmente providenciará sobre 
a nacionalização das empresas de seguros em todas as suas modalidades, devendo constituir-
se em sociedades brasileiras as estrangeiras que atualmente operam no País. Parágrafo único 
- É proibida a usura, que será punida na forma da Lei.  
 
 



 24 

      A recente inserção da figura do consumidor no texto 

constitucional é explicada com grande maestria por Fábio Konder Comparato17: 

 

“Na verdade, esse ingresso recente da figura do 

consumidor nos textos constitucionais é bem 

compreensível, pois o próprio direito do consumidor, 

e seu conjunto, como realização de uma política 

pública, é algo de novo na evolução do direito. Se se 

quiser datar sua origem, pode-se dizer que ela 

remonta a 1962, ano em que o presidente Kennedy 

publicou sua famosa mensagem, definindo quatro 

direitos fundamentais dos consumidores: o direito a 

segurança, o direito a informação, o direito de 

escolha e o direito de ser ouvido ou consultado”.   

 

 

     Além do art. 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, o texto constitucional de 1988 menciona de forma 

objetiva e especial a defesa do consumidor no inciso XXXII, do art. 5º, e no 

inciso V, do art. 170. 

 

 

     A inclusão da proteção ao consumidor no texto 

constitucional, caracterizou o direito das relações de consumo, como direito 

fundamental, como pontua Paulo Sérgio Feuz18: 

 

“Nesse sentido, tornou-se o direito do consumidor, 

direito fundamental, isto é, deu destaque à defesa do 

consumo como base constitucional, até mesmo pela 

busca da igualdade”. 

 

 

                                                 
17 Comparato, Fábio Konder. A proteção ao consumidor na constituição brasileira de 1988, 
Revista de Direito Mercantil, nº 80, pp. 66/75, out/dez. 1990.  
18 Feuz, Paulo Sérgio, Direito do Consumidor nos Contratos de Turismo, Edipro, 2003, pág. 23. 
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    Regulamenta o artigo 48 do ADCT, que “O 

Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da data da promulgação da 

Constituição, elaborará código de defesa do consumidor”. 

 

 

     Relevante salientar que apesar do descumprimento 

do disposto na referida norma em relação ao prazo de 120 (cento e vinte) dias, 

o caráter mais relevante, que era o próprio comando constitucional, foi 

respeitado, com a promulgação da Lei 8.078, em 11 de setembro de 1990. 

 

 

     Para nós, dentre os três dispositivos constitucionais 

destacados que tratam da defesa do consumidor, o mais importante – por 

refletir toda a concepção do movimento – está grafado no inciso XXXII, do 

artigo 5º, no capítulo relativo aos “Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”, 

onde diz que dentre os deveres impostos ao Estado brasileiro, está o de 

promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. 

 

 

     Já o inciso V, do art. 170, está inserido no capítulo 

da Ordem Econômica, onde a defesa do consumidor é apresentada como um 

dos motivos justificadores da intervenção do Estado na economia. 

 

 

     Outros dispositivos também merecem destaque: o 

art. 24, inciso VIII, que atribui competência concorrente a União, Estados e 

Distrito Federal para legislar sobre produção e consumo, e seus respectivos 

danos; o art. 150, § 5º, determina que a lei estabeleça “medidas para que os 

consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre 

mercadorias e serviços”; o art. 175, parágrafo único, e inciso II, determinando à 

lei dispor sobre usuários de serviços públicos; o art. 220, § 4º, dispõe sobre a 

propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 

medicamentos e terapias nos meios de comunicação; o art. 221, sobre as 
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diretrizes a serem observadas na produção e na difusão de programas de rádio 

e televisão19. 

 

 

     Newton De Lucca20 observa que: “A consagração 

constitucional dos direitos dos consumidores não constitui a regra em termos 

de direito comparado”. E em nota, aduz: “Pelo que sei, apenas Portugal e 

Espanha possuem em suas Constituições dispositivos em favor da proteção 

aos consumidores. No primeiro deles, a Constituição de 2 de abril de 1976, 

estabeleceu, no art. 81, caber prioritariamente ao Estado ‘proteger o 

consumidor especialmente mediante o apoio e a criação de cooperativas e 

associações de consumidores’. Já o art. 51 da Constituição espanhola de 1978 

declara que: 1. Os poderes púbicos garatirão a defesa dos consumidores e 

usuários, protegendo por meio de procedimentos eficazes, a segurança a  

saúde e os legítimos interesses econômicos dos mesmos. 2. Os poderes 

públicos promoverão a informação e a educação dos consumiores e usuários, 

fomentarão suas organizações  e ouvirão suas dúvidas nas questões que 

poderão afetar os consumidores, nos termos estabelecidos em lei. 3. No marco 

do disposto nos apartados anteriores, a lei regulará o comércio interior e o 

regime de autorização de produtos comerciais”21. 

 

    

     Além de todos estes dispositivos constitucionais, os 

quais fundamentam as normas de defesa do consumidor, e conseqüentemente 

a própria prática do recall, ou seja, o dever do fornecedor não apenas de 

informar, mas também de retirar, consertar, refazer e etc, aquele produto ou 

serviço que posterior a sua introdução no mercado de consumo soube ser 

nocivo ou perigoso à saúde ou a segurança dos consumidores, a base 

                                                 
19 Nishiyama, Adolfo Mamoru. Proteção Constitucional do Consumidor, Editora Forense, 2002, 
Rio de Janeiro, p.83.  
20 Newton De Lucca, Direito do Consumidor, p. 34. 
21 Texto traduzido: “1. Los poderes públicos garantizaran la defensa de los consumidores y 
usuarios protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos 
intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la información y la 
educación de los consumidores y usuarios, fomentaran sus organizaciones y oirán a éstas en 
las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. 3. En el 
marco de lo dispuesto en los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el 
régimen de autorización de productos comerciales”. 
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constitucional do recall ainda pode ser encontrada na simples interpretação dos 

artigos 1º, III e 5º caput da Constituição Federal de 1988. 

 

 

     O inciso III, do art. 1º da Constituição Federal trata 

do tão importante, e ao mesmo tem tão desrespeitado princípio da dignidade 

da pessoa humana, in verbis: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - 

(...); II - (...); III - a dignidade da pessoa humana”. 

  

 

     Dentre os direitos garantidos pela Constituição de 

1988, concordamos plenamente com o entendimento de Rizzatto Nunes22 e 

Celso Antonio Pacheco Fiorillo23, de que sem dúvida o principal deles é o da 

dignidade da pessoa humana. 

 

 

     Enfrentando o tema, Fiorillo acrescenta que a 

dignidade da pessoa humana só será atingida caso assegurado o “piso mínimo 

vital”, termo por ele introduzido em nosso ordenamento jurídico, para 

caracterizar a necessidade de assegurar-se a toda e qualquer pessoa humana 

os direitos sociais previstos no art. 6º da Carta Magna, in verbis: “Art. 6o São 

direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição24”.  

 

       

     Corroborando com nossas assertivas, colacionamos 

as palavras do próprio Mestre Celso Antonio Pacheco Fiorillo25: 

 

                                                 
22 Idem. p. 15.         
23 Fiorillo, Celso Antonio Pacheco. O direito de antena em face do direito ambiental no Brasil, 
Saraiva, 2.000.p. 14. 
24 Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000. 
25 Idem. p. 14. 
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"(...) para que a pessoa humana possa ter dignidade 

(CF, art. 1º, III) necessita que lhe sejam assegurados 

os direitos sociais previstos no art. 6º da Carta 

Magna (educação, saúde, trabalho, lazer, 

segurança , previdência social, proteção à 

maternidade e à infância e assistência aos 

desamparados) como "piso mínimo normativo", ou 

seja, como direitos básicos". (Destaques nossos). 

 

 

     No mesmo sentido, relevante anotar o entendimento 

do professor Ricardo Lobo Torres26, que trata do tema denominando-o de 

mínimo existencial, vejamos: 

 

"Sem o mínimo necessário à existência cessa a 

possibilidade de sobrevivência do homem e 

desaparecem as condições iniciais da liberdade. A 

dignidade humana e as condições materiais da 

existência não podem retroceder aquém de um 

mínimo”. 

 

 

     Nesse sentindo, podemos concluir que a 

Constituição de 1988 fixa como um dos fundamentos da República Federativa 

do Brasil, a dignidade da pessoa humana, e esta por sua vez, não pode ser 

atingida sem que seja assegurado o piso mínimo vital, caracterizado pela 

aplicação incondicional do disposto no art. 6º da mesma Carta, o qual 

consubstancia o direito de toda pessoa humana ter segurança de forma ampla 

e irrestrita, inclusive e especialmente na utilização de produtos e serviços 

fornecidos e adquiridos no mercado de consumo. 

 

 

                                                 
26 Torres, Ricardo Lobo. Os direitos humanos e a tributação – Imunidades e Isonomia. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1995, p. 129, apud Ana Paula de Barcellos, Normatividade dos princípios e o 
princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, nº 221, 2000, p. 180. 
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     E justamente, é através da interpretação do 

dispositivo legal supracitado, que podemos afirmar de forma bastante tranqüila 

que o recall, assim entendido como meio de proteção ao consumidor, tem uma 

de suas bases fincadas no inciso III, do art. 1º da Constituição Federal de 1988. 

 

 

     Outro fundamente constitucional do recall encontra-

se no caput do art. 5º, onde está estabelecido o Princípio da Igualdade, in 

verbis: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:”. 

 

 

     Pela simples leitura do texto normativo, já podemos 

identificar que o mesmo também consagra aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País, indistintamente, o direito à igualdade e à segurança, fato 

este que já bastaria para em contrapartida, caracterizar o dever do fornecedor 

em garantir a saúde e a segurança de seus consumidores, utilizando-se do 

recaIl quando tomar conhecimento que tais garantias estão em risco por conta 

da nocividade ou periculosidade de seus produtos ou serviços. 

 

 

     Celso Antonio Bandeira de Mello, pondera que a 

igualdade pretendida pela constituição não é de nivelar as pessoas diante da 

norma legal posta, mas está voltada para que a própria lei não desobedeça ao 

princípio da isonomia. Assim esse princípio está direcionado para o aplicador 

do direito e para o legislador. A lei ao ser editada não poderá dar tratamento 

diferenciado a situações equivalentes, devendo todos que forem abrangidos 

por ela receber tratamento idêntico27. 

 

 

                                                 
27 Mello, Celso Antonio Bandeira. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, Ed. 
Malheiros, São Paulo. 3ª edição, 1993, p. 9, apud NISHIYAMA, ADOLFO MAMORU, Proteção 
Constitucional do Consumidor, Editora Forense, 2002, Rio de Janeiro, p.83. 
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     O entendimento do tema apontado por Bandeira de 

Mello, coincide perfeitamente com o dever do fornecedor em informar a todos 

os consumidores, diga-se indistintamente, bem como aos órgãos competentes, 

acerca de nocividade ou periculosidade dos produtos os serviços que colocou 

ou prestou no mercado de consumo, expresso no § 1º, do art. 10 do CDC. 

 

 

     Esses princípios estampados na Constituição 

Federal foram totalmente recepcionados pelo Código de Defesa do 

Consumidor. Por exemplo, quando falamos em teoria do risco objetivo, 

verificamos que ela é totalmente fundada no risco do negócio. O fornecedor é 

obrigado a arcar com esse risco, pois a rechamada para ressarcimento, reparo, 

troca, conserto, etc, feito ao consumidor já estava inserido na receita auferida 

pelo fornecedor, quando pôs a venda no mercado seus produtos e serviços, 

que até então se acreditava não estarem viciados. 

 

 

    Em suma, não há como negarmos que a relação de 

consumo foi tratada de forma ímpar pela Constituição Federal de 1988, pois se 

antes tais relações eram regidas pelas leis civil e comercial, agora o poder 

constituinte criou um novo ramo do direito, dando maior ênfase à parte mais 

vulnerável dessa relação, que é sem dúvida o consumidor. 

 

 

      A autonomia dispensada pelo texto constitucional ao 

direito do consumidor, expressamente destacada no já citado art. 48 do ADCT, 

ajudou com que esse novo ramo do direito fosse mais facilmente recepcionado 

pelo próprio Poder Judiciário, fato que é e de suma importância. 

 

 

     Sobre a adequação do Poder Judiciário a este novo 

ramo do direito, pondera Nelson Nery Junior28: 

 

 

                                                 
28 Nery Jr., Nelson. Os Princípios Gerais do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, p. 44. 
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“É importante que o Poder Judiciário acompanhe a 

evolução da sociedade e se insira no contexto do 

novo direito: o Direito das Relações de Consumo. O 

juiz deve adaptar-se a modernidade, relativamente 

aos temas ligados aos interesses difusos e coletivos, 

como, por exemplo, os do meio ambiente e do 

consumidor. Estes novos direitos não podem ser 

interpretados de acordo com os institutos ortodoxos 

do direito, criados para solução de conflitos 

individuais, que não mais atendem os reclamos da 

sociedade. Os princípios individualísticos do século 

passado devem ser esquecidos, quando se trata de 

solucionar conflitos de meio ambiente e de 

consumidor”.  

 
 
 
2.2 FUNDAMENTOS DO RECALL  NA LEI 8.078/90 - CDC 

 

 

     A partir do estudo realizado no início deste trabalho, 

podemos concluir que o termo recall, apesar de ter sua origem na suíça onde é 

chamado de abberufungsrecht, foi introduzido em nosso ordenamento jurídico 

através do direito político norte americano, sendo em seguida – mais pelo seu 

cunho gramatical do que por seu conceito histórico – adotado pelo direito do 

consumidor. 

 

 

     Conforme previamente destacado, ratificamos nosso 

entendimento de que apesar de inexistir em nossa legislação norma específica 

que trate explicitamente do termo recall, principalmente como meio de proteção 

e defesa do consumidor, tal instituto pode ser identificado por meio de uma 

interpretação das regras constitucionais supracitadas juntamente com as 

normas infraconstitucionais e os princípios que norteiam todo nosso 

regramento jurídico. 
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2.2.1 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO RECALL   

 

 

     Princípio, conforme o excelente magistério do 

Professor Celso Antônio Bandeira de Mello29: 

 

“... é por definição, mandamento nuclear de um 

sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 

fundamental que se irradia sobre diferentes normas 

compondo-lhes o espírito e servindo de critério para 

sua exata compreensão e inteligência exatamente 

por definir a lógica e a racionalidade do sistema 

normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 

sentido harmônico”. Violar um princípio é muito mais 

grave que transgredir uma norma qualquer. A 

desatenção ao principio implica ofensa não apenas a 

um especifico mandamento obrigatório, mas a todo 

sistema de comandos“. 

 

 

    No que concerne aos fundamentos do recall no 

Código de Defesa do Consumidor, podemos afirmar que alguns deles se 

confundem com os próprios princípios gerais da Lei 8.078/90, estando 

dispostos entre os seus primeiros sete artigos, com enfoque a base 

principiológica do art. 4º, e especialmente dos expressos princípios do artigo 6º, 

incisos I, III e VI. 

 

 

     Aliás, não é nenhum exagero afirmamos com plena 

veemência que o Código de Defesa do Consumidor pode ser naturalmente 

resumido em seus sete primeiros artigos, caracterizando-se os demais como 

conseqüência do mero desdobramento destes. 

 

 

                                                 
29 Bandeira de Mello, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, p. 747-748. 
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     Relevante destacar que a base legal do recall, está 

mais intimamente ligada aos princípios da defesa do consumidor do que ao 

próprio texto do art. 10, posto que como salientado anteriormente o mesmo traz 

consigo o dever de informação e não o de rechamada do consumidor. 

 

 

      O citado artigo terá sua interpretação melhor 

estudada em tópico próprio deste trabalho, onde poderemos demonstrar que 

apesar de nosso entendimento ir de encontro à de boa parte da doutrina – que 

considera que o recall tem sua base fincada diretamente no § 1º do art. 10 – 

está plenamente assegurado pela interpretação dos princípios gerais do CDC, 

que doravante serão pormenorizadamente abordados. 

 

 

     Não poderíamos começar a falar sobre os princípios 

do Código de Defesa do Consumidor, sem retratar de pronto a regra do caput 

do art. 4º, in verbis: “A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 

melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das 

relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 30”. 

 

 

     Em comentário ao citado texto normativo, o 

professor Eros Grau31, pondera com a devida clareza que lhe é peculiar: 

 

“Esta norma do art. 4º, realmente, não cabe nem no 

modelo de norma conduta, nem no modelo de norma 

organização. Porque, na verdade, ela é uma norma-

objetivo. Ela define fim a ser alcançado. Essas 

normas que definem fim – e que eu acho que não 

são programáticas, são normas de eficácia total, 

                                                 
30 Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995. 
31 Grau, Eros Roberto. Interpretação do CDC, apud Ragazzi, Luiz Ragazzi. Tutela Antecipada 
nas Relações de Consumo, Juarez de Oliveira, São Paulo, 2002, p. 44.  
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completa absoluta, inquestionável, indiscutível – 

começas a surgir modernamente”. 

 

 

2.2.1.1 PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR  

 

 

     Acompanhando todo nosso estudo, como base da 

configuração da supremacia do fornecedor no mercado de consumo, de salutar 

importância, a configuração do previsto princípio da vulnerabilidade do 

consumidor, assim exposto no inciso I, do artigo 4º em comento, in verbis: “I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo”. 

 

 

     O reconhecimento à vulnerabilidade do consumidor 

é certamente o princípio básico do Código, o que nos permite aqui a indagar 

acerca de qual o conceito desta vulnerabilidade? Para respondê-la, podemos 

dizer que genericamente a relação de consumo é aquela onde encontramos 

um profissional de um lado como fornecedor, e um amador de outro como 

consumidor. 

 

 

     Podemos afirmar que tal vulnerabilidade está 

vinculada, ou melhor, diretamente ligada à total falta de informação do 

consumidor acerca das características dos produtos e serviços, dos riscos 

contidos nos mesmos, sua forma ideal de fruição, modo em que foi produzido 

ou implementado, enfim, de um conjunto imenso de informações que 

possibilitem a este consumidor uma equiparação ao fornecedor, pelo menos no 

que tange as informações essenciais acerca daqueles produtos ou serviços 

postos no mercado. 

 

 

     Isso acontece, pois na atual sociedade de consumo, 

toda informação concentra-se plenamente nas mãos do fornecedor. Sendo 

deste, o dever de repassá-la por inteiro ao consumidor, coisa que muitas das 
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vezes não ocorre, gerando assim o dever de indenizá-los pelos vícios e pelos 

fatos advindos daquela falta de informação sobre a fruição e os riscos daqueles 

produtos ou serviços. 

 

 

     Ademais, considerando o basilar princípio da 

vulnerabilidade do consumidor, pode-se afirmar que todas as demais normas 

previstas na lei consumerista, partem dele, pois quando falamos em inversão 

do ônus da prova, da responsabilidade objetiva, da desconsideração da 

personalidade jurídica, da aplicação do recall, estamos falando nada mais do 

que meios que possibilitem atenuar essa clara e evidente condição da 

vulnerável do consumidor frente as práticas comerciais exercidas pelos 

fornecedores.    

 

 

2.2.1.2 PRINCÍPIO DA HARMONIA  

 

 

    Outro princípio que merece destaque dentro do 

estudo do mesmo artigo 4º é o princípio da harmonia32, onde em síntese, 

destaca-se a necessidade de equiparar as relações havidas entre fornecedores 

e consumidores, chegando inclusive à premissa de tratar desigualmente os 

desiguais, para com isso alcançar o equilíbrio das partes, transparecendo como 

a idéia do Código. 

 

 

     Com feito, a redução das desigualdades existentes 

nas relações de consumo é condição sine qua non para a harmonização e 

equiparação entre consumidor e fornecedor, devendo ser observada em todos 

os aspectos, como bem ensina José Filomeno33: 

                                                 
32 Inciso III, do art. 4º, do CDC: Harmonização dos interesses dos participantes das relações de 
consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 
desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se 
funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e 
equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; 
33 Filomeno, José Geraldo Brito. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos 
Autores do Anteprojeto, p. 60.    
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“A filosofia imprimida ao Código do Consumidor, 

como já asseverado, aponta no sentindo de uma 

busca da harmonia das relações de consumo, 

harmonia esta não apenas fundada no tratamento 

das partes envolvidas, como também na adoção de 

parâmetros até de ordem prática”. 

 

 

2.2.1.3 PRINCÍPIO DA BOA-FÉ  

 

 

     O mesmo inciso terceiro traz consigo outro 

importante princípio geral do CDC, que é o princípio da boa-fé, posteriormente 

previsto também no inciso IV, do art. 51 do mesmo codex34, como cláusula 

geral, onde se consubstancia no princípio da proibição das cláusulas abusivas. 

 

 

     Podemos entender a boa-fé como o dever das 

partes de agir com honestidade, transparência, lealdade, ou seja, de acordo 

com os fins a que se destina o contrato de consumo, considerando os seus 

direitos e deveres inerentes a tal prática. 

 

 

     Fundamental, portanto, a observância de um 

parâmetro de conduta a ser seguido, conforme a expectativa criada nos 

contratantes. Na verdade, o princípio da boa-fé ao mesmo tempo que confere 

proteção ao consumidor, visa assegurar a concretização dos ditames 

constitucionais de desenvolvimento da ordem econômica. 

 

 

                                                 
34 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 
fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis 
com a boa-fé ou a eqüidade; 
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     A boa-fé prevista no CDC, trouxe a inovação de 

observância da probidade nos atos contratuais não mais como elemento 

subjetivo, mas como arquétipo de conduta a ser seguido, levando em 

consideração as expectativas criadas no âmbito de direitos das partes 

contratantes e terceiros interessados (boa-fé objetiva), devendo ser verificada 

não apenas no momento da efetiva contratação, como também durante as 

fases de oferta e execução do contrato, ou seja, nas fases pré-contratual, 

contratual e pós-contratual. 

 

 

     Judith Martins Costa35, explicita de forma didática os 

traços que distinguem e caracterizam essas duas concepções do princípio da 

boa-fé (a subjetiva e a objetiva): 

 

 

“A expressão ‘boa-fé subjetiva’ denota ‘estado de 

consciência’, ou convencimento individual de obrar 

(a parte) em conformidade ao direito (sendo) 

aplicável, em regra, ao campo dos direitos reais, 

especialmente em matéria possessória. Diz-se 

‘subjetiva’ justamente porque, para a sua aplicação, 

deve o intérprete considerar a intenção do sujeito da 

relação jurídica, o seu estado psicológico ou íntima 

convicção. Antitética à boa-fé subjetiva está a má-fé, 

também vista subjetivamente como a intenção de 

lesar outrem. Já por ‘boa-fé objetiva’ se quer 

significar – segundo a conotação que adveio da 

interpretação do parágrafo 242 do Código Civil 

alemão, de larga força expansionista em outros 

ordenamentos e, bem assim, daquela que lhe é 

atribuída nos países da common law – modelo de 

conduta social, arquétipo ou standard jurídico, 

segundo o qual cada pessoa deve ajustar a própria 

                                                 
35 Costa, Judith Martins. A boa-fé no Direito Privado: sistema e tópica no processo obrigacional, 
p. 411-412. 
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conduta a esse arquétipo, obrando como obraria um 

homem reto: com honestidade, lealdade, probidade. 

Por este modelo objetivo de conduta levam-se em 

consideração os fatores concretos do caso, tais 

como o status pessoal e cultural dos envolvidos, não 

se admitindo uma aplicação mecânica do standard, 

de tipo meramente subsuntivo”. 

   

 

     Ainda dentro do enfoque da boa-fé nas relações de 

consumo, há de se ressaltar o princípio da proibição das clausulas abusivas, 

que como frisamos acima se encontra destacado no art. 51 do Código de 

Defesa do Consumidor, como cláusula geral. 

 

 

2.2.1.4 PRINCÍPIO DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO  

 

 

    Sabemos que os contratos, como forma de 

circulação de bens e serviços, estão presentes nas mais diversas situações do 

nosso cotidiano. Vimos que a convivência em uma sociedade industrializada 

importa necessariamente na existência de diferenças sociais, sendo 

imprescindível a tutela do Estado na busca da equidade e da concretização de 

justiça entre os contratantes.  

 

 

     Para tanto, prima-se por uma relativização da 

autonomia individual da vontade, de modo a evitar que interesses particulares 

sobreponham-se aos interesses sociais. Essa constitui uma das diretrizes 

adotadas pelo CDC, expressa, no mínimo, pela exigência de aplicação do 

princípio da boa-fé em todas as fases do contrato. 

 

 

     E é justamente na busca desta equidade contratual, 

que o CDC instituiu o princípio da manutenção do contrato, dispondo no inciso 
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V, do art. 6º, como sendo um direito básico do consumidor: “A modificação das 

cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua 

revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente 

onerosas”, levando sempre em consideração para sua interpretação, a boa-fé e 

a função social do contrato. 

 

 

     Importante lembrar que pela Lei 8.078/90, o artigo 

51 tem a previsão de cláusulas abertas, fato que proporciona ao juiz uma 

melhor interpretação da norma para aplicação a cada caso concreto, evitando 

principalmente à tentativa do fornecedor de escusasse da responsabilidade de 

prevenir ou reparar os danos causados aos consumidores, como por exemplo, 

deixar de praticar o recall quando necessário. 

 

 

     Desta feita, passíveis de anulação as cláusulas tidas 

como abusivas, dentre elas, as que não obedecem ao dogma da boa-fé e da 

função social do contrato. De tal modo, a violação dos deveres decorrentes da 

sua efetiva aplicação “é capaz de ensejar a invalidade de todo, ou de parcela 

do negócio jurídico, sem excluir o cabimento de indenização, em caso de dano 

comprovado”. 36  

 

 

     Na atual aplicação do direito, o princípio da boa-fé e 

da função social devem ser observados em todas as etapas do contrato, 

especialmente nas fases pré-contratual, onde há um dever de apresentação da 

situação fática real, através do fornecimento das informações necessárias para 

que a outra parte manifeste o seu consentimento, e pós-contratual, onde o 

consumidor tem o direito de receber informações sobre todos os riscos 

possivelmente detectados nos produtos e serviços após a sua colocação no 

mercado de consumo. 

 

 

                                                 
36 Nobre Júnior, Edilson Pereira. O princípio da boa-fé e o novo Código Civil, p. 12.  
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2.2.1.5 PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA VIDA, SAÚDE E SEGURANÇA 

 

 

     Interessante também abordar-se os fundamentos do 

recall no CDC, por meio da leitura interpretativa dos incisos I, III e VI, do art. 6º 

da Lei 8.078/90, também conhecidos como princípios da proteção da vida, 

saúde e segurança; da informação, e da efetiva prevenção e reparação dos 

danos. 

 

 

     O primeiro dos fundamentos diretos do recall no 

CDC, e frise-se de igual importância aos demais, trata-se do princípio da 

proteção da vida, saúde e segurança, exposto no inciso I, do art. 6º da Lei 

8.078/90: 

 

“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; 

 

 

     A interpretação da norma acima destacada, reflete 

muito bem o nosso conceito de recall como instrumento de defesa do 

consumidor, ou seja, o dever do fornecedor de realizar a rechamada de seus 

consumidores para consertar, trocar, refazer, indenizar, complementar, ou 

imprimir qualquer medida que afaste a possibilidade de prejuízo aos 

consumidores daqueles produtos ou serviços, que após sua inserção no 

mercado de consumo foram caracterizado como nocivos ou perigosos a saúde 

e a segurança de seus consumidores. 

 

 

     Podemos afirmar que tal conceito está intimamente 

ligado ao princípio estampado no bojo do inciso I do art. 6º do CDC, posto 
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garantir ao consumidor proteção a sua vida, saúde e segurança, face aos 

produtos e serviços perigosos ou nocivos fornecidos no mercado. 

 

 

     Por sua vez, corroborando com a tese defendida 

pela maioria dos doutrinadores consumeristas, fácil constatar que o caput do 

art. 10 trata-se de desdobramento do referido princípio, visto que impinge ao 

fornecedor o dever de não colocar no mercado de consumo produto ou serviço 

que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou 

periculosidade à saúde ou segurança.  

 

 

     No mesmo diapasão, considerando que é direito 

básico do consumidor a proteção à vida, saúde e segurança por conta dos 

produtos ou serviços fornecidos no mercado, e que em contrapartida, os 

fornecedores tem o dever de não fornecer tais produtos e serviços que sabem 

ou deveriam saber serem perigosos ou nocivos a vida, saúde ou segurança de 

seus consumidores, caso isso eventualmente ocorra, nada mais correto do que 

além de informar – que é o que justamente consta do § 1º do art. 10 do CDC – 

os fornecedores ajam de maneira a prevenir (quando possível), ou remediar 

(sempre) o prejuízo causado aos consumidores, por meio de ações que 

possibilitem a retirada, o conserto, a substituição, a implementação, o 

refazimento, e mais toda e qualquer medida que possibilite a efetiva reparação 

ou prevenção dos danos ocasionados aos consumidores, e é justamente na 

prática destes atos que encontramos a figura do recall como forma de chamar 

de volta estes consumidores, para possibilitar a aplicação de tais práticas 

preventivas ou ressarcitórias. 

 

 

     Ratificando nosso entendimento acerca do tema, 

interessante colacionar os comentários realizados por José Geraldo Brito 

Filomeno no estudo do inciso I, do art. 6º do CDC, vejamos: 

 

“Decorre ainda de tal direito o dever de os 

fornecedores retirarem do mercado produtos e 
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serviços que venham apresentar riscos à 

incolumidade dos consumidores ou terceiros, alheios 

a relação de consumo, e comunicar as autoridades 

competentes a respeito desses riscos(...)”37  

 

 

     Outrossim, verificamos que o disposto no citado 

inciso é totalmente afeto ao princípio da garantia de adequação e segurança de 

produtos e serviços, prevista na Lei 8.078/90, que por sua vez, assevera que o 

fornecedor deverá ser protagonista para efetivação da adequação dos produtos 

e serviços à demanda, legalmente constituída, pela saúde, segurança, 

qualidade de vida, e demais bens jurídicos afetos aos consumidores38. 

 

 

     A explícita interação entre estes dois princípios do 

Código de Defesa do Consumidor, também foi levantada por Cláudia Lima 

Marques39, ao comentar o referido inciso, vejamos:  

 

 

“Proteção contra riscos e a teoria da qualidade: A 

doutrina brasileira mais moderna está denominando 

teoria da qualidade (Benjamin, comentários, p. 38 e 

ss) o fundamento único que o sistema do CDC 

instituiria para responsabilidade (contratual e 

extracontratual) dos fornecedores. Isto significa que 

ao fornecedor, no mercado de consumo, a lei impõe 

um dever de qualidade dos produtos e serviços que 

presta. Descumprido este dever, surgirão efeitos 

contratuais (inadimplemento contratual ou ônus de 

suportar os efeitos da garantia por vício) e 

extracontratuais (obrigação de substituir o bem 

viciado, mesmo que não haja vínculo contratual, de 

                                                 
37 Idem, p. 123. 
38 Efing, Antonio Carlos. Fundamentos do Direito das Relações de Consumo, Editora Juruá, 1ª 
Edição (ano 2003), 2º tiragem, 2004, p. 94. 
39 Idem. Ibidem, p. 147.    
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reparar os danos causados pelo produto e serviço 

defeituoso)”. 

 

 

2.2.1.6 PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO 

 

 

     Em continuidade ao estudo dos fundamentos do 

recall no CDC, passamos à interpretação do segundo e não menos importante 

princípio que embasa expressamente a prática do recall como instrumento de 

proteção e defesa do consumidor, disposto no inciso III do art. 6º, e que por 

sua vez complementa o disposto no inciso IV, do art. 4º da mesma Lei, 

conhecido como princípio da informação, in verbis: 

 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade 

de vida, bem como a transparência e harmonia das 

relações de consumo, atendidos os seguintes 

princípios40: (...) IV - educação e informação de 

fornecedores e consumidores, quanto aos seus 

direitos e deveres, com vistas à melhoria do 

mercado de consumo”;  

 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 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; 

 

 

                                                 
40 Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995. 



 44 

     O enfoque principal e fundamental do recall contido 

no princípio da informação está claramente exposto na parte final do inciso III 

do art. 6º supracitado, quando dispôs que é direito básico do consumidor a 

informação adequada sobre os diferentes produtos e serviços, bem como  

sobre  os  riscos  que apresentem . (Destaques nossos). 

 

 

     Considerando que nas relações entre consumidor e 

fornecedor todo direito implica na contraprestação de um dever, é que nestes 

casos o fornecedor é indiscutivelmente o único que detém os dados fáticos e 

técnicos acerca da produção de determinado produto ou da realização daquele 

serviço, a este cabe o dever de informar o consumidor sobre os riscos que os 

mesmos possam vir a apresentar (levando em consideração a impossibilidade 

do fornecimento de produtos e serviços nocivos ou perigosos). 

 

 

     Mais uma vez identificamos a forte interação 

normativa entre o texto dos incisos supracitados e o do § 1º do art. 10, este 

interpretado por muitos como a fundamentação legal do recall. Entretanto, data 

máxima vênia, voltamos afirmar que ambos os dispositivos imputam o dever de 

informação e não de rechamada do consumidor, posto que a informação pode 

ser pura e simples sobre a nocividade ou a periculosidade daqueles produtos 

ou serviços, sem que o fornecedor assuma o dever de repará-las.  

 

 

     Apesar de não compartilharmos do entendimento de 

que o § 1º do art. 10 do CDC imputa ao fornecedor o dever de efetivação do 

recall, ou seja, de rechamar o consumidor no intuito de prevenir ou reparar os 

possíveis danos advindos daqueles produtos ou serviços, seria impossível 

negarmos que este dever de informação é o ponto de partida, e sem dúvida 

alguma um dos principais, senão o principal instrumento para efetivação da 

prática do recall pelos fornecedores. 
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     Frise-se, entretanto, que a informação contida na 

mensagem partida do fornecedor com destino ao consumidor, seja no intuito de 

praticar-se o recall, ou apenas a título informativo sobre a nocividade ou 

periculosidade do produto ou serviço, deverá ser veiculada de forma adequada, 

clara, ostensiva, e em linguagem acessível, para que possa atingir, e ser 

devida e indistintamente entendida todos os consumidores.  

 

 

     Vale trazer á baila a lição de João Calvão da Silva41: 

 

“Mas dizer que as informações devem ser claras, 

precisas e sucintas, corresponde a afirmar que elas 

devem ser dadas obrigatoriamente no idioma das 

pessoas a que se destinaram os produtos, em 

linguagem simples e compreensível para o grande 

público – e não e formulações técnicas que só os 

especialistas entendem – e que devem esclarecer 

cabalmente o que fazer e o que não fazer quanto ao 

seu emprego, chamando atenção para o eventual 

perigo resultante do mau uso”.     

 

 

    Por ser um tema tão grandioso e interessante, o 

Princípio da Informação no CDC, é alvo constante de estudo por nossos 

doutrinadores, com destaque a obra produzida pelo mestre Alexandre David 

Malfatti42, intitulada O Direito de Informação no Código de Defesa do 

Consumidor, da qual nos identificamos principalmente na parte que trata da 

necessidade da clareza nas informações, em especial aquelas que dizem 

respeito aos riscos dos produtos e serviços, senão vejamos: 

 

“A informação será adequada quando ajustada ao 

destinatário da mensagem: o consumidor. O artigo 

                                                 
41 Silva, João Calvão da. Responsabilidade civil do produtor, p. 660, Coimbra, Livraria Almedina 
1990.  
42 Malfatti, Alexandre David. O Direito de Informação no Código de Defesa do Consumidor, 
Editora Alfabeto Jurídico, São Paulo, 2003, p. 253.  
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6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor 

reconhece em favor do consumidor – traduzindo um 

dever para o fornecedor – o direito de receber 

informações adequadas”. 

 

     E continua: 

 

“A informação será clara, quando for facilmente 

percebida, compreendida, entendida e assimilada 

pelo consumidor. A clareza serve como instrumento 

de adequação da informação. O consumidor não 

pode ter dúvida de que está diante de uma 

mensagem do fornecedor. Além disso o consumidor 

deve ser capaz de decodificar a mensagem – 

informação – enviada pelo fornecedor”.  

 

 

     Consoante o escólio do autor, para o perfeito e 

integral cumprimento do dispositivo legal, não basta apenas que o fornecedor 

informe pura e simplesmente a periculosidade ou nocividade do produto ou 

serviço colocado no mercado de consumo, mas sim, fazê-la de forma que atinja 

a plenitude de seus consumidores, e que a referida mensagem seja 

incondicionalmente entendida por eles, caso contrário identificar-se-á uma 

transgressão ao princípio da informação previsto na Lei 8.078/90. 

 

 

     Para nós, o dever de informação previsto nos incisos 

tratados, é similar ao tratado no § 1º do art. 10 do CDC, e tem seu modo de 

efetivação delineado no § 2º do mesmo artigo, o qual deverá ser observado 

pelo fornecedor principalmente quando além de informar sobre a nocividade e 

a periculosidade dos produtos e serviços, decidir realizar o recall. 
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     Sobre o tema, ensina Frederico da Costa Carvalho 

Neto43: 

 

“No art. 10° proíbe a colocação de qualquer produto 

ou serviço que o fornecedor sabe ou devia saber ser 

nocivo à saúde ou segurança dos consumidores, 

criando a obrigação para o fornecedor que 

posteriormente a comercialização do produto ou 

prestação do serviço, descobrir qualquer problema 

ou potencial prejuízo à saúde ou segurança, de 

comunicar o fato aos consumidores através do 

recall.” 

 

 

2.2.1.7 PRINCÍPIO DA EFETIVA PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DOS DANO S 

 

 

     Outro princípio que embasa a prática do recall no 

Código de Defesa do Consumidor é o princípio da efetiva prevenção e 

reparação dos danos, encontrando-se regulado no inciso VI, do art. 6º da 

mesma lei, in verbis: 

 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VI - a 

efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais 

e morais, individuais, coletivos e difusos”. 

 

 

     Defendemos que dentre os três princípios que 

alinhavamos como fundamentos do recall no CDC, este é um dos mais 

interessantes para caracterizar dever de sua realização pelos fornecedores. 

Isso porque o núcleo do inciso fala da efetiva prevenção e reparação, ou seja, 

podemos entender que para implementação desta efetividade devem ser 

                                                 
43 Carvalho Neto, Frederico da Costa. Nulidade da Nota Promissória Dada em Garantia nos 
Contratos Bancários, Juarez de Oliveira, 2003, pág. 87. 
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utilizados quaisquer meios possíveis para alcançá-la, evitando assim a 

ocorrência de danos aos consumidores. 

 

 

     Na interpretação do princípio os meios a serem 

utilizados para sua aplicação podem ser tanto judiciais como extrajudiciais, 

contanto que implementem modos efetivos para prevenir ou reparar os danos 

causados aos consumidores por conta da nocividade ou periculosidade dos 

produtos e serviços. 

 

 

     Diante de tal dever legal, em boa parte das vezes 

para os fornecedores – dependendo é claro do tipo de produto ou serviço que 

foi colocado no mercado de consumo, e do custo para realização do recall – é 

bem mais vantajoso praticar o recall, para prevenir ou reparar os danos 

causados por seus produtos e serviços. 

 

 

     Lembrando que a decisão pela prática ou não do 

recall não se configura numa discricionariedade do fornecedor, e sim num 

dever legal deste, nos casos em que forem constatadas possibilidades de risco 

a saúde e segurança do consumidor, diante do fornecimento de produtos e 

serviços cuja nocividade e periculosidade extrapolem as normalmente 

esperadas, diante da sua adequada fruição. 

 

 

      Não podemos deixar de registrar, que apesar da 

morosidade de nossa justiça, ainda queremos crer que é bem mais 

interessante para o fornecedor, leia-se financeira e moralmente, implementar 

técnicas como o recall objetivando a prevenção ou a reparação dos danos, do 

que aguardar que estas sejam impostas judicialmente em sede de ações 

individuais ou coletivas. 
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    Corroborando com nosso entendimento sobre a 

aplicação do inciso VI, do art. 6 º do CDC, como fundamento da prática do 

recall pelos fornecedores de produtos e serviços, pedimos vênia para 

colacionar mais uma vez os ensinamentos de José Geral Brito Filomeno44, visto 

sua importante contribuição para discussão do tema: 

 

 

“Quando se fala em prevenção de danos, fala-se 

certamente, em primeiro lugar, sobre as atitudes que 

as próprias empresa fornecedores de produtos e 

serviços devem ter para que não venham a ocorrer 

danos ao consumidor ou a terceiros, como já ficou 

claro em passos anteriores. Nesse ponto  merece  

especial  destaque  o procedimento  conhecido  

como  recaIl,  que vem a ser  aquele  pelo  qual  o 

próprio  fabricante  de produtos  de consumo  

duráveis  conclama  seus  consumidores  a 

comparecerem  geralmente  às agências  

concessionárias,  de modo  a trocarem  peças  

defeituosas . É o que se tem observado, e que tem 

sido cada vez maior sua prática entre os 

fornecedores desses bens, notadamente de 

veículos, mas também de aparelhos 

eletrodomésticos”. (Destaques nossos).   

 

 

     Apesar de nos filiarmos ao entendimento do insigne 

mestre José Filomeno, quanto à relação do recall ao inciso em comento, 

abrimos aqui um parêntese, para data maxima venia, ressalvar que a aplicação 

do recall não ocorre apenas em relação aos produtos e serviços duráveis. 

 

 

                                                 
44 Idem, ibidem, p. 127.   
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     Entendemos que o recall pode ser utilizado tanto em 

produtos e serviços duráveis como nos não-duráveis45, como exemplo de recall 

de produtos não-duráveis podemos imaginar a rechamada pelos fornecedores 

de produtos in natura, v.g. Os fornecedores de frutas, verduras e legumes da 

CEAGESP – Companhia de Entreposto e Armazéns Gerais de São Paulo, 

podem utilizar do recall para evitar com que seus consumidores cheguem a 

consumir certo lote batatas, que após sua comercialização tomaram 

conhecimento estarem infectadas por um perigoso agrotóxico, que poderia 

acarretar riscos à saúde humana. 

 

 

     Outrossim, mesmo que alguns consumidores já 

tenham consumido aquele produto, e por ventura tenham sofrido graves 

problemas pela ingestão do agrotóxico, poderão valer-se do recall como base 

para identificar a causa do dano, e conseqüentemente requerer frente aos 

fornecedores a efetiva reparação, fato que coaduna-se com o próprio princípio 

do Código de Defesa do Consumidor, no sentindo do fornecedor ter o dever 

não apenas de prevenir os danos ocasionados pela nocividade dos produtos e 

serviços como também de repará-los. 

 

 

     Assim, mesmo que imaginemos que o fornecedor de 

produtos e serviços não duráveis não tenha tempo de realizar um recall para 

evitar que os mesmos sejam consumidos, pode e deve implementar tal prática 

com o fito de chamar de volta seus consumidores para ressarci-los dos danos 

eventualmente ocasionados pela periculosidade e/ou nocividade de seus 

produtos e serviços. 

 

                                                 
45 MJ/DPDC - Cartilha do Consumidor. PRODUTO – É toda mercadoria colocada à venda no 
comércio: automóvel, roupa, casa, alimentos... Os produtos podem ser de dois tipos: Produto 
durável é aquele que não desaparece com o seu uso. Por exemplo, um carro, uma geladeira, 
uma casa... Produto não durável é aquele que acaba logo após o uso: os alimentos, um 
sabonete, uma pasta de dentes... SERVIÇO – É tudo o que você paga para ser feito: corte de 
cabelo, conserto de carro, de eletrodoméstico, serviço bancário, serviço de seguros, serviços 
públicos... Assim como os produtos, os serviços podem ser duráveis e não duráveis. Serviço 
durável é aquele que custa a desaparecer com o uso. A pintura ou construção de uma casa, 
uma prótese dentária, são produtos duráveis. Serviço não durável é aquele que acaba 
depressa. A lavagem de uma roupa na lavanderia é um serviço não durável pois a roupa suja 
logo após o uso. Outros exemplos são os serviços de jardinagem e faxina, que precisam ser 
feitos constantemente. (http://www.mj.gov.br/DPDC/cart1.htm). 
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      Prática similar ocorrida recentemente, e que 

exemplificaremos com mais detalhes no decorrer deste trabalho, foi à retirada 

do mercado do antiinflamatório Vioxx, pelo laboratório Merk. 

 

 

     Retornando ao cerne da questão discutida neste 

ponto, salientamos que é de importante ajuda ao estudo do tema o comentário 

de Antonio Carlos Efing46: 

 

“O inc. VI representa a efetiva (que quer significar 

integral) prevenção e reparação dos danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos, não vedando de forma expressa a 

reparação cumulativa dos danos sofridos. (...) 

Quando o legislador menciona a prevenção de 

danos, visa evitar eventuais problemas ainda antes 

de serem configurados, precavendo o consumidor. 

Mais uma vez, o Código revela seu caráter 

preventivo e não meramente reparatório, evitando a 

exposição do consumidor ao risco e, 

conseqüentemente, a configuração de danos de 

maior grandeza”. 

 

 

     O primeiro ponto a se notar, é que o direito de 

reparação tratado neste princípio pode ser exercido a título individual ou 

coletivo, conseqüente o recall pode ser direcionado aos consumidores de 

maneira individual ou meta-individual, estes últimos conceituados pelo CDC 

(parágrafo único do art. 81) como: interesses ou direitos difusos, assim 

entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 

indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato; II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, 

para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que 

seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a 

                                                 
46 Idem, p. 99. 
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parte contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. 

 

 

     Em seguida, o doutrinador ressalta a importância do 

dever de prevenção de tais danos, o que ratifica a idéia de que o recall é um 

excelente instrumento para prevenir possíveis danos advindos dos produtos e 

serviços após sua inserção no mercado de consumo. 

 

 

     É justamente nesta esteira – de prevenção ao invés 

de indenização – que estão alocados todos os objetivos dos fornecedores que 

praticam o recall, visto que estas últimas trazem indubitavelmente maiores 

prejuízos para empresa e conseqüentemente para os consumidores, do que a 

simples prevenção dos prováveis danos a que estes estão expostos. 

 

 

     No exemplo que citamos das batatas, não resta 

dúvida que além de ser um dever legal imposto pelo CDC, mantemos nosso 

entendimento que sairá bem mais barato para o fornecedor recolhe-lhas do 

mercado, realizando a sua troca, ou dependendo do caso, a devolução do 

dinheiro aos consumidores, do que arcar com reparações de cunho material e 

moral advindo de uma possível contaminação generalizada. 

 

 

     Vale esclarecer que o Código prevê a cumulação de 

tais reparações, ou seja, mesmo que o fornecedor através do recall, tenha 

conseguido prevenir a ocorrência do dano, no caso evitando a ingestão da 

batata, o consumidor poderá requerer uma reparação por sua exposição 

aquele dano concreto, ou seja, uma indenização por danos morais, pela real 

possibilidade de ter consumido a batata e com isso ter sofrido as 

conseqüências de sua contaminação.  
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     Sobre a possibilidade de cumulação de danos 

morais e materiais, presente no inciso VI, do art. 6º da Lei 8.078/90, segue o 

escólio de Cláudia Lima Marques47: 

 

“O ressarcimento do dano moral foi assegurado ao 

consumidor pelo art. 6º, VI do CDC, mas não se 

limita ao ressarcimento de danos morais em 

relações extracontratuais. No novo sistema do direito 

brasileiro, a jurisprudência está aceitando a 

cumulação de pretensões de indenização de danos 

materiais (entrega de produto falho) e de danos 

morais (envio do nome do cliente para o SPC 

durante as conversações para o conserto do produto 

ou durante discussão judicial da dívida). Reconhece-

se assim, que a origem de ambos os danos pode ser 

violações de deveres principais (prestação 

adequada) e deveres anexos (por exemplo, de 

cuidado)”.                

 

 

     Não temos dúvida de que o intuito natural do Código 

de Defesa do Consumidor é o de prevenir a ocorrência dos danos de consumo, 

ao invés de obrigar os fornecedores a repará-los ou indenizá-los. 

 

 

2.2.2 FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NOCIVOS OU 

PERIGOSOS – DEVER DE INFORMAR  

 

 

     Apesar de não ser caracterizado como princípio das 

relações de consumo, mas que ao certo deriva destes, o caput do art. 8º do 

CDC também é tido como um dos fundamentos do recall, pois encabeçando as 

normas dispostas na Seção I – Da Proteção à Saúde e Segurança, do Capítulo 

IV – Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos 

                                                 
47 Idem, ibidem, p. 154/155.    
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Danos, traz consigo dever legal da não colação no mercado de produtos e 

serviços que possam acarretar riscos à saúde e segurança dos consumidores, 

bem como da prestação de informações necessárias e adequadas, senão 

vejamos: 

 

“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”. 

 

 

     Furtando-nos ao compromisso de tecer comentários 

sobre a interpretação do dispositivo destacado em contraposição ao disposto 

no caput do art. 10, com relação à possibilidade de colocação no mercado de 

consumo, de produtos como o cigarro, as armas de fogo, os agrotóxicos dentre 

outros da mesma natureza, até porque caso o fizéssemos acreditamos que 

fugiríamos do cerne do presente trabalho, resta-nos neste ponto afirmar que a 

norma supracitada também impingiu ao fornecedor o dever, em qualquer 

hipótese, de dar as informações necessárias e adequadas sobre os produtos e 

serviços, em especial àqueles que somente puderam ser caracterizados como 

nocivos ou perigosos após a sua colocação no mercado de consumo. 

 

 

     Nestes casos, o recall mais uma vez aparece como 

um importante meio de dar-se cumprimento à norma do art. 8º, pois mesmo 

tendo o dever de informar – também estipulado no § 1º, do art. 10º – o 

fornecedor não poderá manter no mercado de consumo um produto ou serviço 

que acarrete riscos ao consumidor diversos daqueles considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, sob pena de responder 

pelos mesmos. 
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     Na visão do Mestre Frederico da Costa Carvalho 

Neto48: “Há um dado interessante nesse dispositivo consistente no fato de que 

o consumidor não pode em nenhuma hipótese deixar de saber do risco à saúde 

e segurança, afastando qualquer alegação não só de desconhecimento, mas 

de impossibilidade de conhecimento. Imagine-se, por exemplo, que daqui há 

alguns anos a ciência descubra que um componente de um simples 

medicamento para dor de cabeça possa causar alguma doença. Pela 

disposição do art. 10º não há como o fabricante deixar de responder pelos 

danos causados por seu medicamento”.  

 

 

2.2.2.1 TEORIA DO RISCO INERENTE E DO RISCO ADQUIRIDO  

 

 

     Para entendermos melhor a aplicação do artigo 

como fundamento do recall necessário neste ponto tecermos alguns 

comentários sobre a teoria do risco inerente e do risco adquirido. 

 

 

     O risco inerente é aquele risco intrínseco no próprio 

produto ou serviço, é o risco latente e perfeitamente aparente, é o que artigo 

considera como normal e previsível em decorrência de sua natureza e fruição. 

 

 

     Estamos falando aqui do risco existente no 

manuseio de uma arma de fogo, de uma faca afiada, de um ferro de passar em 

alta temperatura, do consumo de remédios, de alimentos picantes e bebidas 

quentes, da realização de sessões de quimioterapia e radioterapia, da prática 

de esportes radicais como pára-quedismo, arvorismo, montanhismo, dentre 

outros produtos e serviços, que se tornem potencialmente nocivos caso 

utilizados de maneira diversa ao objetivo para o qual foram concebidos, ou que 

contenham em sua natureza certo grau de risco à saúde ou a incolumidade 

física e psíquica do consumidor. 

 

                                                 
48 Idem, p. 87.  
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      Em comentário ao tema ensina Sergio Cavaliere49: 

 

“Em suma, normalidade e previsibilidade são as 

características do risco inerente, pelo qual não 

responde o fornecedor por não ser defeituoso um 

bem ou serviço nessas condições. Cabe-lhe apenas 

informar o consumidor a respeito desses riscos 

inevitáveis, podendo por ele responder caso não se 

desincumba deste dever, hipótese em que poderá 

resultar configurado o defeito de comercialização por 

informação deficiente quanto à periculosidade do 

produto ou serviço, ou quanto ao modo de utilizá-lo”.              

 

 

     Compartilhando do mesmo entendimento de 

Cavaliere, ratificamos nesse trabalho que em regra geral, o recall de produtos e 

serviços só será imposto aos fornecedores quando se tratar de vícios advindos 

dos riscos adquiridos, não dos riscos inerentes, salvo se estes forem diversos 

da natureza, fruição destes produtos ou serviços, o que, por conseguinte, os 

caracterizaram como riscos adquiridos. 

 

 

     Outra hipótese em que deverá ser realizado o recall 

por conta dos riscos inerentes é quando ao colocar no mercado de consumo 

qualquer produto ou serviço, o fornecedor deixa de repassar de maneira clara, 

ostensiva e de fácil compreensão, informação essencial referente aos cuidados 

necessários na fruição dos mesmos (v.g. a impossibilidade de acionamento o 

forno de microondas com a presença de objetos de metal em seu interior, visto 

o risco de explosão), sob pena de ser responsabilizado pelos danos 

ocasionados.    

 

 

                                                 
49 Cavalieri Filho, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil, 5º edição, 3ª tiragem, Editora 
Malheiros, São Paulo, 2004, p. 386.    
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     No que tange ao conceito de risco adquirido, este 

pode ser definido como aquele que torna os produtos e serviços nocivos ou 

perigosos em virtude de um vício totalmente alheio a natureza de sua 

utilização, que na maioria das vezes só são descobertos após a oferta daquele 

produto ou serviço no mercado. 

 

 

     Com muita pontualidade, argumenta o mesmo 

doutrinador50 que: “São bens e serviços que, sem o defeito, não seriam 

perigosos; não apresentam riscos superiores àqueles legitimamente esperados 

pelo consumidor. Imprevisibilidade e anormalidade são as características do 

risco adquirido”.     

 

 

    A respeito do tema pondera o professor Antonio 

Herman de Vasconcelos Benjamin51: 

 

“O Código não estabelece um sistema de segurança 

absoluta para os produtos e serviços. O que se quer 

é uma segurança dentro dos padrões da expectativa 

legitima dos consumidores. E esta não é aquela do 

consumidor-vítima. O padrão não é estabelecido 

tendo por base a concepção individual do 

consumidor, mas, muito ao contrário, a concepção 

coletiva da sociedade de consumo”. 

 

 

     Assim, podemos concluir que a previsão do recall 

através da interpretação do art. 8º do CDC impõe ao fornecedor o dever de 

praticá-lo nos casos em que reste configurado o risco adquirido, ou nos casos 

de ausência de informação essencial acerca dos riscos inerentes, visto que a 

                                                 
50 Idem, p. 386.    
 
51 Benjamin , Antonio Herman de Vasconcelos. Comentários ao Código de Defesa do 
Consumidor, São Paulo, Saraiva, 1991, p. 60.    
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norma impede a colocação no mercado de consumo de produtos e serviços 

que acarretem riscos à saúde ou segurança dos consumidores. 

 

 

      Ratificando-se, portanto, que em ambos os casos de 

risco52, inerente e adquirido, o fornecedor de produto e serviço é obrigado a 

prestar todas as informações necessárias e adequadas a seu respeito, sob 

pena de responsabilizar-se por sua omissão. 

 

 

     Somados aos dispositivos da Constituição Federal e 

do Código de Defesa do Consumidor, o recall também pode ser fundamentado 

nos primeiros quatro incisos do art. 1353 do Decreto nº 2.181, de 20 de março 

de 1997, e no art. 113 da Lei Federal 9.503/97 – Código de Trânsito 

Brasileiro54. 

 

 

3. DA RESPONSABILIDADE DO RECALL  NA LEI 8.078/90 

 

 

      Conforme defendemos neste trabalho, apesar do 

recall – como forma de rechamada do consumidor de produtos e serviços – não 

estar explicitamente previsto no CDC, o dever dos fornecedores em praticá-lo, 

                                                 
52 Põe esses casos de riscos normais e previsíveis o fornecedor só responderá se faltar com o 
seu dever de informar (art. 9º e 8º, in fine). Sergio Cavalieri Filho, Programa de 
Responsabilidade Civil, 5º edição, 3ª tiragem, Editora Malheiros, São Paulo, 2004, p. 477.  
53 Art. 13. Serão consideradas, ainda, práticas infrativas, na forma dos dispositivos da Lei nº 
8.078, de 1990: I - ofertar produtos ou serviços sem as informações corretas, claras, precisa e 
ostensivas, em língua portuguesa, sobre suas características, qualidade, quantidade, 
composição, preço, condições de pagamento, juros, encargos, garantia, prazos de validade e 
origem, entre outros dados relevantes; II - deixar de comunicar à autoridade competente a 
periculosidade do produto ou serviço, quando do lançamento dos mesmos no mercado de 
consumo, ou quando da verificação posterior da existência do risco; III - deixar de comunicar 
aos consumidores, por meio de anúncios publicitários, a periculosidade do produto ou serviço, 
quando do lançamento dos mesmos no mercado de consumo, ou quando da verificação 
posterior da existência do risco; IV - deixar de reparar os danos causados aos consumidores 
por defeitos decorrentes de projetos, fabricação, construção, montagem, manipulação, 
apresentação ou acondicionamento de seus produtos ou serviços, ou por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e risco; 
54 Art. 113. Os importadores, as montadoras, as encarroçadoras e fabricantes de veículos e 
autopeças são responsáveis civil e criminalmente por danos causados aos usuários, a 
terceiros, e ao meio ambiente, decorrentes de falhas oriundas de projetos e da qualidade dos 
materiais e equipamentos utilizados na sua fabricação. 
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advém da interpretação sistemática das normas constitucionais e 

infraconstitucionais acima delineadas. 

 

 

     Pela análise destes diplomas normativos, podemos 

verificar que ao fornecedor é defeso introduzir ou manter no mercado, produtos 

ou serviços nocivos ou perigosos a vida e a saúde de seus consumidores, 

devendo ser responsabilizado em caso de descumprimento deste preceito 

normativo. 

 

 

     É justamente a imputação de tal responsabilidade, 

nos exatos moldes traçados pelo CDC, que faz com que cada vez mais os 

fornecedores tenham maior interesse na realização do recall de seus produtos 

e serviços, evitado com isso maiores danos de cunho financeiro e creditício a 

suas marcas, ações estas que infelizmente tiveram início em nossa realidade 

jurídica e cultural há pouquíssimo tempo. 

 

 

      Filiamos-nos a corrente doutrinária que postula que 

a responsabilidade advinda da Lei 8.078/90 foi um marco dentro da história da 

responsabilidade civil em nosso direito positivo, posto tê-la dividido entre a 

chamada responsabilidade das relações de consumo, e a responsabilidade 

tradicional. 

 

 

3.1 A TRADICIONAL RESPONSABILIDADE SUBJETIVA 

 

 

    A responsabilidade tradicional ou subjetiva se baseia 

na comprovação da culpa do agente como explica Giselda Hironaka55: 

 

                                                 
55 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade Civil: circunstâncias 
naturalmente, legalmente e convencionalmente escusativas do dever de indenizar o dano. 
Atualidades Jurídicas. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 139.     
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“Diz-se, desde sempre, e ainda hoje, que a 

responsabilidade civil essencialmente considerada é 

a responsabilidade civil subjetiva, aquela que tem 

por substrato a culpa e não a dispensa a vinculação 

entre a pessoa e seu ato, pessoa esta obviamente 

dotada de aptidão plena para prática dos atos da 

vida civil”. 

 

 

     Até a entrada em vigor do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor só poderia ser responsabilizado caso o próprio 

adquirente – leia-se consumidor final ou por equiparação – conseguisse 

comprovar que o fornecedor agiu com culpa para consecução do dano 

ocasionado, o que convenhamos na maior parte das vezes era quase 

impossível de se comprovar, mesmo porque muitas das provas e dados 

técnicos necessários àquela comprovação estavam nas mãos dos próprios 

fornecedores. 

 

 

     Realmente era a época da chamada aventura do 

consumo, como recorda Cavalieri Filho56: 

 

“Antes do Código do Consumidor não havia 

legislação eficiente para proteger os consumidores 

contra os riscos do consumo. Corriam por conta do 

consumidor, porquanto o fornecedor só respondia no 

caso de dolo ou culpa, cuja prova era praticamente 

impossível. Falava-se até na aventura do consumo, 

porque consumir em muitos casos, era realmente 

uma aventura. O fornecedor limitava-se a fazer a 

chamada oferta inocente, e o consumidor, se 

quisesse, que assumisse os ricos dos produtos 

consumidos”. 

 

                                                 
56 Idem, p. 474.    
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     A única exceção à responsabilidade subjetiva 

prevista em nossa legislação até o advento do CDC, era quanto à consagração 

da responsabilidade sem culpa do transportador pelos danos sofridos por seus 

passageiros, a partir de interpretação analógica e tendo por base a Lei nº 

2.681, de 07/12/1912. 

 

 

     Referida Lei em seu art. 17, estabeleceu a 

presunção de culpa das ferrovias, obrigando-as a ressarcir os danos causados 

aos passageiros durante o transporte, à exceção de ocorrência de caso fortuito 

ou força maior ou de culpa exclusiva da vítima. 

 

 

     Essa presunção foi estendida a todas as formas de 

transporte e ao depois consubstanciada na Súmula nº 187 do STF, assim 

redigida: “A responsabilidade contratual do transportador pelo  acidente 

com passageiro não é ilidida por culpa de terceiro contra o qual tenha 

ação regressiva ”. De acordo com referida Súmula, nem mesmo a culpa de 

terceiro, por si só, exime de responsabilidade do transportador. 

 

 

     Assim, caso as relações de consumo ainda 

estivessem sob a égide da chamada responsabilidade subjetiva ou tradicional, 

onde se faz necessário à apuração da culpa (imprudência, negligência e 

imperícia) para penalização do agente, certo seria afirmar que poucos 

fornecedores (talvez apenas os detentores das marcas de maior renome) 

preocupar-se-iam em praticar o recalI. 

 

 

     A verdade é que com o rápido avanço da 

industrialização, do comércio e da prestação de serviços em nosso país, o 

sistema da responsabilidade subjetiva tornou-se incompatível, e como não 

dizer ineficaz, para regular a multiplicidade das relações de consumo, 

conseqüentes de tais avanços. 
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      Como bem alinhavado pelo professor Cavalieri, o 

risco do consumo dos bens e serviços era totalmente assumido pelos 

consumidores, deixando os fornecedores – hoje legalmente vistos como a parte 

mais forte da relação – numa situação cômoda e privilegiada, resguardados 

dos nefastos efeitos de seus empreendimentos, o que convenhamos não mais 

se podia admitir. 

 

 

     A incompatibilidade do sistema da responsabilidade 

subjetiva frente aos anseios dessa nova massa de consumidores, foi retratada 

por Zelmo Denari57, em seus Comentários ao CDC: 

 

“A moral convencional quer salvaguardar a liberdade 

de agir dos homens e só responsabilizá-los quando 

se configurar uma conduta culpável. No entanto, a 

sociedade civil cada vez mais reivindica e reclama 

mecanismos normativos capazes de assegurar o 

ressarcimento dos danos, se necessário fosse, 

mediante o sacrifício do pressuposto da culpa. A 

obrigação de indenizar surgiu no bojo dessas idéias 

renovadoras por duas razões: a) a consideração de 

que certas atividades do homem criam um risco 

especial para outros homens, e que; b) o exercício 

de determinados direitos deve implicar 

ressarcimento dos danos causados”.    

 

 

     Em respostas a tais anseios, o Código de Defesa do 

Consumidor deu uma guinada de cento e oitenta graus na disciplina jurídica 

então vigente, na medida em que transferiu os riscos do consumo, do 

consumidor para o fornecedor. Estabelecendo a responsabilidade objetiva para 

todos os casos de acidente de consumo, que decorrentes do fato produto, quer 

do fato do serviço58. 

                                                 
57 Idem, ibidem, p. 155. 
58 Idem, ibidem, p. 474.    
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3.2 A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO  

 

 

     A introdução da responsabilidade objetiva – 

primordialmente prevista no direito romano clássico e na alta idade média59 – 

em nosso ordenamento jurídico através da Lei 8.078/90, equiparou o Brasil no 

campo das relações de consumo com países da Europa, como a França, a 

Inglaterra e Alemanha, que prevêem este tipo de responsabilidade nomeando-a 

como responsabilidade “não culposa”60, ou seja que se discute a presença do 

elemento subjetivo culpa, mas tão-somente a existência do dano e seu nexo 

causal com o produto ou serviço consumido. 

 

 

     Sobre este novo ramo da responsabilidade civil, qual 

seja a responsabilidade das relações de consumo, pondera Efing61: 

 

“A responsabilidade civil dos fornecedores, segundo 

as normas do Sistema de Defesa e Proteção do 

Consumidor, ao contrário da tradicional sistemática 

adotada pelo Direito Civil ou Comercial, não decorre 

somente de ato culposo do agente causador da 

lesão, ou seja, no sistema brasileiro de defesa do 

consumidor, não e determinante para 

responsabilização, a apuração da conduta do 

agente”. 

 

 

     Fundamentada na idéia da defesa integral do 

consumidor, que é caracterizado indistintamente como vulnerável nas relações 

de consumo, tendo direito a efetiva reparação dos danos causados pelos vícios 

                                                 
59 No Direito Romano clássico a responsabilidade era objetiva, bastava o inadimplemento, 
assim como na alta idade média, onde alguns povos bárbaros previam a responsabilidade 
contratual objetiva. (Birocchi, Ítalo; Petroni, Ugo. Responsabilità Contrattuali. Enciclopédia del 
Diritto. Milano: giuffrè, 1988, vol. XXXIX, p. 1.072). 
60 Segundo Claudia Lima Marques, a expressão é adaptada do alemão 
verchuldensunabhängige Haftung, citada pelo elaborador da diretiva da comunidade européia 
Hans Claudius Taschner. idem, p.224.     
61 Idem, ibidem, p. 135. 
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ou defeitos dos produtos e serviços, a Lei 8.078/90 não poderia deixar de 

instituir esta nova modalidade de responsabilidade, que afasta o risco de 

consumo pelo consumidor, transferindo-o ao fornecedor juntamente com o 

ônus de responsabilizar-se pelo mesmo independentemente da necessidade 

de apuração de sua culpa. 

 

 

     A responsabilidade objetiva tratada pelo CDC, assim 

prevista nos artigos 12 e 14 só poderá ser mitigada quando configurada as 

hipóteses previstas em seus §§ 3º, ou seja, in verbis: “art. 12, § 3º - 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, § 3º 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”. 

 

 

     Lembrando que mesmo configurada uma das 

excludentes supracitadas, com exceção da inexistência do defeito, o 

fornecedor não se eximi do dever de informação acerca dos riscos daqueles 

produtos e serviços. 

 

 

     No reconhecido caso das pílulas de farinha, apesar 

do laboratório Schering ter conseguido comprovar que as mesmas foram 

colocadas no mercado por terceiros que as furtaram da empresa, não 

escaparam da responsabilidade sobre os danos ocorridos, visto deixaram de 

informar a população sobre o furto dos supostos antálgicos e sua conseqüente 

ineficácia medicamentosa. 
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     Acerca das excludentes, imperioso destacar a 

sempre profícua lição do Mestre Frederico da Costa Carvalho Neto62: 

 

“Trata-se de regra taxativa, a prevista no parágrafo 

terceiro, o que significa dizer que o fornecedor tem 

que provar a ocorrência de qualquer uma das três 

hipóteses excludentes elencadas no parágrafo 

terceiro para se eximir de responsabilidade”. 

 

     E continua: 

 

“O Código de Defesa do consumidor é taxativo ao 

determinar a prova para o fornecedor de serviços, 

tanto que fala este: ‘só não será responsabilizado 

quando provar’ . Assim, na ação que se alega 

defeito na prestação de serviço, compete 

unicamente ao fornecedor provar a inexistência de 

defeito na prestação de serviço, bem como que 

prestou todas as informações relativas ao serviço”. 

 

 

     Ademais, a idéia do risco do negócio, ou do risco do 

empreendimento como chamam alguns doutrinadores, tem sua base fincada no 

art. 170 do texto constitucional, inserido no Título VII - Da Ordem Econômica e 

Financeira, do Capítulo I que trata Dos Princípios Gerais da Atividade 

Econômica, justificadamente bem localizada ao lado do Princípio da Defesa do 

Consumidor, senão vejamos: Art. 170. A ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 

seguintes princípios: (...) IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor”. 

 

 

                                                 
62 Carvalho Neto, Frederico da Costa. Ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, 
Juarez de Oliveira, 2002, p. 148 e 150.     



 66 

     Parece-nos que tal posicionamento normativo foi 

feito de modo proposital pelos legisladores, para que pudéssemos entender o 

quão é importante à convivência pacífica e harmoniosa dos princípios da livre 

concorrência (também chamado de livre iniciativa), e o do da defesa do 

consumidor. 

 

 

     Não podemos deixar de ratificar aqui, que o objetivo 

dos legisladores ao elaborarem o CDC em nenhum momento foi ir de encontro 

às pretensões capitalistas da livre iniciativa, muito menos de inviabilizar o 

crescimento do mercado de consumo com a implementação da indústria e do 

comércio, tendo sim, o claro escopo de regular tais relações. 

 

 

     Como sabemos as chamadas relações de consumo 

são aquelas onde figuram como parte de um lado o consumidor (em sentido 

amplo) e de outro o fornecedor. Ocorre que até o advento do CDC, tais 

relações era regradas pelas antigas normas do Direito Civil (CC 1916)63 e de 

Direito Comercial (CC 1850), que não comportavam mais suas especialidades, 

e as características deste novo ramo do direito. 

 

 

     Uma das mais interessantes particularidades das 

relações de consumo e a evidente desigualdade de seus partícipes, onde de 

um lado temos a presença do fornecedor, detentor de todos os meios e 

conhecedor de todos os planos de sua produção, e de outro o consumidor, que 

em boa parte das vezes, o único conhecimento que detém sobre aquele 

produto ou serviço são aqueles repassados diuturnamente pelo próprio 

fornecedor, através de bombardeios de ofertas e campanhas publicitárias, v.g. 

Quer pagar quanto?64. 

 

 

                                                 
63 Na sistemática anterior do Código Civil (art. 159), o consumidor tinha poucas chances de se 
ressarcir pelos prejuízos causados pelo produto ou pelo serviço. Luiz Antonio Rizzatto Nunes. 
Idem, ibidem, p. 151. 
64 Jargão nacionalmente utilizado pela rede de lojas Casas Bahia para atrair os consumidores.    
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     Mesmo com esta evidente disparidade, pasmem, 

fornecedor e consumidor eram tratados de forma juridicamente igual pelos 

diplomas legais supracitados, fato que foi terminantemente modificado com o 

ingresso da Lei 8.078/90 em nosso ordenamento jurídico, passando a utilizar 

do princípio de tratamento igual para os iguais, e desigual para os desaguais. 

 

 

     Daí a idéia da responsabilidade objetiva do 

fornecedor, visto que, salvo raríssimas exceções, este é infinitamente superior 

ao consumidor, principalmente no que tange a constatação das causas dos 

vícios e defeitos de seus produtos e serviços, posto ser o único da relação de 

posse dos dados fáticos e técnicos utilizados no meio de produção e prestação 

de serviços.  

 

 

     Partindo desse pressuposto de superioridade do 

fornecedor – sendo o único possuidor dos dados técnicos e fáticos do produto 

ou serviço – fica fácil constatar o quão era incongruente a idéia da aplicação da 

responsabilidade subjetiva às relações de consumo. 

 

 

      Como poderia então o consumidor fazer prova da 

culpa do fornecedor, se somente este detinha os meios cabíveis? 

 

 

     Considerando que em quase a totalidade dos casos 

isso era impossível, e, aplicada regra geral do ônus da prova65, o consumidor 

passava a arca com os riscos do consumo dos produtos e serviços, sobre os 

quais sequer havia tido qualquer participação na produção ou muito menos na 

sua colocação no mercado. 

 

 

                                                 
65 Código de Processo Civil, Art. 333.  O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 
constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor. 
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3.2.1 A TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO  

 

 

     A aplicação da responsabilidade objetiva no campo 

das relações de consumo, só aperfeiçoa a tese de que quem coloca o produto 

ou serviço no mercado de consumo deve saborear não apenas os lucros, 

objetivados no mundo capitalista, como também arcar os riscos e dissabores 

dos danos ocasionados por seus vícios e defeitos, que na maior parte das 

vezes implicam em uma indenização pecuniária. 

 

 

     Portanto, ratifique-se que, “quem introduz um risco 

novo na vida social deve arcar com eventuais conseqüências danosas a 

outrem, em toda sua integralidade” 66. 

 

 

     A partir desta breve análise, podemos concluir que a 

responsabilidade objetiva do fornecedor está inteiramente baseada na Teoria 

do Risco do Negócio, consoante ensina Rizzatto Nunes67: 

 

“É preciso que se afirme esse princípio do risco com 

todas as letras: a decisão de empreender é livre; o 

lucro decorrente dessa exploração é legitimo; o risco 

é total do empreendedor. Isso implica que, da 

mesma forma como ele não repassa o lucro para o 

consumidor, não pode de maneira alguma repassar-

lhe o risco. Nenhum risco, mesmo parcial, pode  ser 

repassado. Ressalte-se que esse risco não pode ser 

dividido quer por meio de cláusula contratual, quer 

por meio de ações concretas ou comportamentos 

reais. Nem por norma infraconstitucional – por obvia 

inconstitucionalidade – poder-se-á transferir o risco 

da atividade para o consumidor”.        

                                                 
66 Lisboa, Roberto Senise. Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo, RT, 2001, p. 42.  
67 Idem, ibidem, p. 55. 
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     Vejamos que o simples fato do fornecedor colocar 

no mercado qualquer produto ou serviço, já o torna responsável pelos danos 

que estes vierem a ocasionar, o que conseqüente garante ao consumidor o 

direito de requerer, por meio da interpretação das normas em comento, que o 

fornecedor efetive o recall daqueles produtos e serviços que porventura foram 

introduzidos com algum tipo de vício, ou que porventura os tenham adquirido 

após sua introdução no mercado de consumo, sem que para isso haja a 

necessidade da prévia comprovação da culpa do fornecedor. 

 

 

     A aplicação da responsabilidade objetiva, 

principalmente relacionada ao recall é muitíssimo interessante, pois vejam, não 

resta dúvida que todo o fornecedor ao colocar seu produto ou serviço no 

mercado, o faz salvo raríssimas exceções, acreditando que os mesmos não 

acarretarão nenhum risco à saúde ou a segurança de seus consumidores, até 

porque, se ali estão, é por que foram admitidos no quase sempre rigoroso teste 

de averiguação da presença de nocividade ou periculosidade na fruição dos 

mesmos, ou seja, o fornecedor tomou todas as medidas possíveis ao seu 

alcance para que tais produtos e serviços fossem realmente adequados, não 

gerando nenhum tipo de risco ou dano aos consumidores. Essa sem dúvida é a 

regra que deve ser tomada como base de toda e qualquer produção, visto que 

não seria interessante ao fornecedor colocar no mercado produtos e serviços 

desqualificados, que só trariam prejuízos a imagem e aos cofres de suas 

empresas. Em suma, não há como negar que em algum momento o fornecedor 

agiu com imperícia, imprudência ou negligência. Todavia, como sabemos, a 

produção em série de determinado produto, ou a prestação reiterada do 

mesmo serviço, apesar de contrário à vontade de seus fornecedores, implica 

numa certa margem de erro, utilizando um exemplo bastante comum: em mil 

carros fabricados por uma montadora, ao menos cinco sairão com algum tipo 

de vício, seja de fácil ou difícil constatação, que poderá causar algum tipo de 

dano ao consumidor, nem que seja de simples inadequação. 

 

 

     Ratifique-se que caso as relações de consumo 

fossem submetidas à teoria da responsabilidade subjetiva, nem a montadora, 
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nem a concessionária onde estes cinco veículos foram vendidos seriam 

responsabilizadas, ou muito menos se preocupariam com os ônus da 

realização de um recall, posto que comprovadamente não teriam agido com 

culpa para consecução daquele dano. Nesse caso, restaria ao consumidor 

apenas o lamento pela má-sorte de ter adquirido justamente um daqueles cinco 

carros viciados, tendo doravante a arcar com todos os custos e riscos que 

poderiam advir daquele veículo. 

 

 

     A aplicação deste tipo de responsabilidade, que 

como podemos verificar pouco se coaduna com a atual realidade das relações 

de consumo, foi deixada de lado após a implantação da responsabilidade 

objetiva pelo CDC, a qual tem como fundamento a teoria do risco, que vincula a 

responsabilidade pelos fatos dos produtos e serviços àqueles que os põem no 

mercado, mesmo porque não é justo que o fornecedor fique com os lucros de 

seu empreendimento e deixe os riscos inteiramente a cargo de seus 

consumidores. 

 

 

     Assim, no caso destacado, restaria configurada a 

responsabilidade objetiva do fornecedor dos cinco veículos, devendo este 

promover as medidas cabíveis para prevenir ou reparar os danos ocasionados, 

ou seja, se valendo para tanto da prática do recalI. 

 

 

     A evolução da citada teoria do risco é explicada com 

bastante desenvoltura pelo Mestre Alvino Lima68: 

 

“Estava, todavia, reservado à teoria clássica da 

culpa o mais intenso dos ataques doutrinários que 

talvez se tenha registrado na evolução de um 

instituto jurídico. As necessidades prementes da 

vida, o surgir dos casso concretos, cuja solução não 

era prevista em lei, ou não era satisfatoriamente 

                                                 
68 LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2ª Ed., Revista dos Tribunais, 1998. 
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amparada, levaram a jurisprudência a ampliar o 

conceito da culpa a acolher, embora 

excepcionalmente, as conclusões das novas 

tendências doutrinárias”. 

 

     E continua: 

 

“A teoria do risco tem conquistado terreno sobre a 

responsabilidade fundada a culpa, quer na 

elaboração dos próprios preceitos do direito comum, 

como em sua interpretação pelos tribunais, quer na 

legislação especial, resolvendo hipóteses que não o 

poderiam ser, com justiça e eqüidade, no âmbito 

estreito da culpa”. 

          

 

     A responsabilidade objetiva regrada no CDC trata-se 

na verdade de um dever de segurança do fornecedor para com o consumidor 

diante dos produtos e serviços que coloca no mercado. 

 

 

     Neste tipo de responsabilidade as atenções estão 

plenamente voltadas para a vítima do dano, e não mais para o autor do ato 

ilícito. Nas palavras de Lambert-Faivre69: “de uma dívida de responsabilidade 

evoluiu-se para um crédito de indenização”. 

 

 

3.2.1.1 DA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE  

 

 

     Em seus estudos sobre os fundamentos da 

responsabilidade objetiva, Sergio Cavalieri70 teceu proveitosos comentários 

sobre a Teoria do Risco, vejamos: 

                                                 
69 Lambert-Faivre, Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1987, p. 1. 
70 Idem, ibidem, p. 145.    
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“Na busca de um fundamento para responsabilidade 

objetiva, os juristas, principalmente na França, 

conceberam a teoria do risco, justamente no final do 

século XIX, quando o desenvolvimento industrial 

agitava o problema da reparação dos acidentes de 

trabalho. Risco é perigo, é probabilidade de dano, 

importando isso, dizer que aquele que exerce uma 

atividade perigosa deve-lhe assumir os riscos e 

reparar o dano dela decorrente. A doutrina do risco 

pode ser assim resumida: todo prejuízo deve ser 

atribuído ao sei 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”.                

 

 

     Na parte final de seus comentários, o autor destacou 

um novo e relevante elemento para configuração da responsabilidade objetiva 

– diverso do simples fato do fornecedor ter colocado o produto ou serviço no 

mercado, devendo assim arcar com todos os riscos a eles inerentes – que é a 

chamada relação de causalidade, ou seja, o nexo causal entre defeito do 

produto ou serviço e o dano sofrido pelo consumidor, ou por terceiro. 

 

 

     Num primeiro momento pode parecer que esse novo 

elemento tem o condão de enfraquecer a teoria do risco do negócio, ao 

introduzir mais um pressuposto necessário para a caracterização da 

responsabilidade objetiva, além da simples introdução no mercado de consumo 

pelo fornecedor de produto ou serviço defeituoso. Todavia, apesar de filiar-nos 

a corrente que defende a necessidade da comprovação do nexo causal entre o 

acidente de consumo e sua autoria, ou seja, entre a fruição daquele produto ou 

serviço e o defeito ocorrido, acreditamos que a identificação de quem colocou o 
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produto ou serviço no mercado, somada com a chamada de relação de 

causalidade, em nenhum momento enfraquece a teoria da responsabilidade 

objetiva, ao contrário, fortifica-a considerando que não restará dúvidas acerca 

da nocividade ou periculosidade daqueles bens de consumo. 

 

 

     Paulo Scartezzini71, também adverte para 

necessidade da configuração nexo causal, como pressuposto da 

responsabilidade objetiva: 

 

“A responsabilidade imposta pelo legislador, 

seguindo a orientação de diplomas estrangeiros, é 

objetiva, significando que não se discuti o elemento 

subjetivo ‘culpa’, mas tão-somente a existência do 

dano e o nexo causal deste com o produto utilizado 

ou serviço prestado”.  

 

 

      Conceituada a responsabilidade objetiva, e 

levantada à questão da necessidade de comprovação do nexo causal para 

configurá-la, forçando assim o fornecedor a prevenir ou ressarcir os danos 

causados por seu produto ou serviço, necessário agora fazermos algumas 

ponderações sobre a relação de tais teorias com a prática do recall no Código 

de Defesa do Consumidor. 

 

 

3.3 A RESPONSABILIDADE OBJETIVA COMO FUNDAMENTO DO RECALL  

 

 

     Inicialmente necessário destacarmos que a doutrina 

é unânime em afirmar que a responsabilidade objetiva do fornecedor está 

claramente regrada nos arts. 12 e 14 do CDC, quando dispõem que o 

fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador, 

                                                 
71 Guimarães, Paulo Jorge Scartezzini. Vícios do Produto e do Serviço por Qualidade, 
Quantidade e Insegurança. Cumprimento Imperfeito do Contrato. Editora RT, 2004. p. 373.        
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nos casos de fato do produto, e o fornecedor, nos casos de fato do serviço, 

respondem independentemente da existência de culpa. 

 

 

     No mesmo sentido, ensina Cláudia Lima Marques 

em comentário aos supracitados artigos: 

 

“Se definirmos responsabilidade objetiva 

simplesmente como aquela que prescinde de culpa, 

certamente podemos concluir que o art. 12 do CDC 

segue a teoria objetiva, na medida em que este 

artigo afirma nascer à responsabilidade de 

determinados fornecedores ‘independentemente da 

existência de culpa’”72. 

 

“A responsabilidade imposta pelo art. 14 do CDC é 

objetiva, independente de culpa e com base no 

defeito, dano e nexo causal entre o dano ao 

consumidor-vítima (art. 17) e o defeito do serviço 

prestado no mercado brasileiro”73. 

 

 

     Até aqui, vimos que apesar do recall como meio de 

rechamada do consumidor para, dentre outras práticas, retirar, trocar, refazer, 

ajustar, o produto ou serviço nocivo ou perigoso à saúde e segurança do 

consumidor, sua utilização – apesar de proporcionalmente pequena frente ao 

mercado de consumo nacional – é cada vez mais comum, fato que acreditamos 

ser resultado da interpretação sistemática dos artigos do CDC e da CF/88, e 

especialmente ao sistema de responsabilidade objetiva trazida no bojo dos 

artigos que tratam do fato do produto e do serviço. 

 

 

                                                 
72 Idem, ibidem, p. 223.    
73 Idem. p. 248. 
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     Ciente de que em caso de dano responderá 

objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, o 

fornecedor se sente cada vez mais atrelado ao dever de segurança dos 

produtos e serviços que coloca no mercado. 

 

 

     É exatamente este risco do empreendimento, que 

faz com que o fornecedor seja mais cauteloso, tomando todas as precauções 

possíveis e necessárias para evitar com que qualquer um de seus produtos ou 

serviços venha a causar algum tipo de dano aos consumidores. Apesar de que, 

como frisamos acima, dependendo da linha de produção, ou da forma da 

prestação do serviço, zerar esta margem de risco é uma tarefa quase 

impossível. 

 

 

     Assim, mesma com toda a tecnologia e atenção 

empregadas pelos fornecedores em sua linha de produção, é praticamente 

certo que um de seus produtos ou serviços acarretará algum tipo de risco ao 

consumidor, ensejando conseqüentemente sua responsabilidade objetiva. 

 

 

     Uma vez constatada a colocação de produto, ou a 

prestação de serviço viciado no mercado, em conseqüência gerada a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, este não terá alternativa senão tentar 

evitar que doravante mais consumidores venham a sofrer aquele tipo de dano, 

e conseqüentemente responsabilizá-lo, o que de certo aumentaria 

significativamente seus custos na reparação dos mesmos, além de danos à 

sua marca. 

 

 

     Configurada tal situação, o recall se apresenta como 

o remédio legal mais eficaz, para evitar a ocorrência de danos da mesma 

natureza aos comprovadamente sofridos por meio da adequado utilização 

daquele produto ou serviço. 
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    Em suma, sabendo que sua responsabilidade é 

objetiva, e que responderá pelo dano causado independentemente de ter ou 

não concorrido para sua efetivação, o fornecedor tomando conhecimento que 

os produtos ou serviços que pôs no mercado estão colocando em risco a saúde 

e a segurança de seus consumidores, deverá de forma imediata, submetê-los à 

prática do recall, a fim de evitar maiores danos a outros consumidores, e é 

claro, maior prejuízo moral e financeiro para sua empresa. 

 

 

     Seguindo assim os princípios do Código de Defesa 

do Consumidor, a primeira regra é que o fornecedor deve prevenir a ocorrência 

de danos aos consumidores e, caso não seja possível, tratar de repará-los de 

modo célere e eficaz, podendo valer-se do recall para este fim.  

 

 

     Defendemos que mesmo em alguns casos onde a 

reparação possa parecer economicamente mais interessante ao fornecedor do 

que a prevenção, não resta dúvida de que o recall deverá ser realizado sempre 

que restar evidenciado a menor potencialidade de riscos à saúde e a 

segurança dos consumidores por conta da perfeita fruição dos produtos e 

serviços colocados no mercado, pois além de beneficiar o consumidor 

prevenindo-o dos defeitos do produto, auxilia o fornecedor a manter a 

confiança do mercado em sua marca, poupando-lhe despesas com as 

reparações em perdas e danos. 

 

 

     Devemos esclarecer ainda que mesmo com a 

realização do recall, o fornecedor responderá objetivamente pelos danos 

ocasionados os consumidores, antes ou depois de sua prática, bastando que 

para isso reste caracterizado o nexo causal, e a identificação de quem forneceu 

direta ou indiretamente aquele produto ou serviço. 

 

 

     Daí a pergunta, de que serve o recall para o 

fornecedor, se mesmo o tendo praticado ainda responderá objetivamente por 
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todos os danos ocasionados por seus produtos e serviços? E a resposta é 

bastante simples, serve não apenas como meio de comprovação da sua boa-

fé, o que será de grande valia do quando da apuração do quantum 

indenizatório pelo Juiz, como também para mostrar ao mercado a lisura da 

empresa com relação aos seus clientes, prevenindo possíveis danos aos 

consumidores, como também gastos com os custos das indenizações. 

 

 

     Não poderia ser outro o entendimento da norma 

legal, pois conforme expusemos no início deste trabalho, um dos princípios do 

CDC é o da efetiva prevenção e reparação dos danos, o qual aliado ao 

princípio do risco do negócio, torna impossível eximir a responsabilidade 

objetiva do fornecedor, pois se assim o fosse, a quem o consumidor poderia 

acionar em caso de dano advindo dos defeitos dos produtos e serviços que 

foram alvos de recall. 

 

 

     Como já dissemos, nestes casos o recall servirá 

apenas para atenuar a responsabilidade do fornecedor com relação ao 

quantum indenizatório, posto restar comprovado sua boa-fé e a clara pretensão 

de prevenir novos danos aos seus consumidores. 

 

 

3.3.1 DA PRÁTICA DO RECALL  FRENTE OS VÍCIOS DOS ARTIGOS 18 A 

20 DO CDC 

 

 

     Ponderando que a responsabilidade objetiva – 

proveniente da teoria do risco do negócio – é uma das responsáveis pela 

opção da realização do recall pelo fornecedor, e que a mesma encontra-se 

textualmente prevista nos arts. 12 e 14 da Lei 8.078/90, que tratam do fato do 

produto e do serviço, como interpretar sua aplicação em caso de vício do 

produto ou do serviço (arts. 18 a 20 do CDC), visto que estes também são 

alvos de recall ? 

 



 78 

     Em outras palavras, considerando que nos artigos 

que tratam da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço, inexiste 

referência à aplicação da responsabilidade independentemente da existência 

de culpa, o que em tese poderia ser interpretado como a ausência da 

responsabilidade objetiva do fornecedor, este ainda estaria obrigado ou pelo 

menos tentado a praticar o recall? 

 

 

      De proêmio mister se faz destacar que existe uma 

grande controvérsia na doutrina sobre a possibilidade ou não da aplicação da 

responsabilidade objetiva no caso de evidenciado o vício dos produtos ou 

serviços, ou se a mesma só se aplicaria no caso de defeito, o chamado 

acidente de consumo. 

 

 

     Primeiramente, interessante para o estudo do tema 

a visão de Álvaro Vilaça Azevedo74: 

 

“Como resta evidente a fixação da responsabilidade 

objetiva principalmente nos casos de 

responsabilidade pura, é de competência exclusiva 

do legislador; pois, quer presumindo a culpa ou 

independentemente dela, é preciso que se fixe na 

lei, a atividade perigosa e seus limites, como medida 

de segurança indispensável. Tal ônus, e tão pesado, 

não pode surgir de interpretações e de decisões 

judiciais. O que além da insegurança no âmbito 

obrigacional, traz riscos imprevistos e incontornáveis 

aos interessados”.          

  

 

    Em regra, a responsabilidade civil nas relações de 

direito comum é subjetiva, tornando-se objetiva apenas por força de lei. Já no 

                                                 
74 Azevedo, Álvaro Vilaça. Jurisprudência não pode criar responsabilidade objetiva, só a lei. 
Análise das Súmulas 341, 489 e 492 STF e 132 STJ. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 86, 
nº 743, p. 109-128, maio 2000.       
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CDC, a questão e vista de maneira oposta: a regra é a responsabilidade 

objetiva, sendo subjetiva como exceção75. 

 

 

     Para dirimirmos tal dúvida, nos socorreremos do 

escólio de Alberto do Amaral Junior76: 

 

“Trata-se, como se vê, de verdadeira obrigação de 

resultado, com profundas conseqüências de ordem 

prática. Em primeiro lugar o fornecedor não pode 

afastar sua responsabilidade provando ter agido com 

boa-fé ou diligência. Além disso, como as normas do 

Código de Defesa do Consumidor não podem ser 

derrogadas pelas partes, possuindo caráter de 

ordem pública, o fornecedor não poderá, mediante a 

estipulação de cláusulas contratuais, excluir ou 

limitar sua responsabilidade pelos vícios dos 

produtos. A responsabilidade do fornecedor, que 

deveria conhecer o vício ou não poderia 

legitimamente ignorá-lo, se funda na culpa 

presumida. A mais importante conseqüência que 

resulta da adoção do princípio da culpa presumida 

está no fato de que o consumidor lesado não precisa 

provar a culpa do fornecedor para obter a reparação 

dos danos provocados pelos vícios do produto. 

Assim, quer se trate de vicio de qualidade por 

inadequação, quer se trate de vícios de quantidade, 

vigor a o princípio da presunção absoluta de culpa 

do fornecedor”. 

 

 

                                                 
75 Simão, José Fernando. Vícios do produto no Novo Código Civil e no Código de Defesa do 
Consumidor, Atlas, São Paulo, 2003, p. 174-75. 
76 Alberto do Amaral Junior, A responsabilidade pelos Vícios dos produtos no Código de Defesa 
do Consumidor, Revista Direito do Consumidor, São Paulo, nº 2, p. 100-125, abr/jun 1992.  
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    A hipótese do que chama o doutrinador de princípio 

da culpa presumida, imputando ao fornecedor nos casos de vícios dos 

produtos e serviços, uma presunção de absoluta de culpa também é tratada 

por Alvino Lima77: 

 

“As presunções de culpa consagradas na lei, 

invertendo o ônus da prova, vieram a melhorara a 

situação das vítimas, criando em seu favor uma 

posição privilegiada. Tratando-se, contudo, de 

presunção juris tantum, não nós afastamos do 

conceito de culpa da teoria clássica, mas apenas 

derrogamos um princípio dominante em matéria de 

prova. Tais presunções são, em geral, criadas no 

caso de responsabilidades complexas, isto é, das 

que decorrem de fato de outrem, ou fato das coisas 

inanimadas. Fixadas por lei as presunções juris 

tantum, o fato lesivo é considerado, em si mesmo 

um fato culposo e como tal determinará a 

responsabilidade do autor, se este não provar a 

ausência de causa estranha causadora do dano, 

como a força maior, caso fortuito, a culpa exclusiva 

da própria vítima ou de terceiro. Mas, se nas 

presunções simples, o problema da responsabilidade 

oferece um aspecto de pouco interesse, no sentido 

de se demonstrar a extensão do conceito de culpa, o 

mesmo não se dá quando passamos as presunções 

juris et de jure. Aqui o problema se reveste de 

grande relevância, porque, sendo irrefragável a 

presunção de culpa, não se permitindo, portanto, 

que o agente prove a ausência de erro de conduta, o 

dano, uma vez provado, constitui, para os 

sustentadores da teoria subjetiva, o fato culposo. O 

fundamento da responsabilidade continua a ser 

                                                 
77 Lima, Alvino Ferreira. Culpa e risco. 2º edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, p.72.  
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sempre a culpa, que o legislador presume, por um 

processo técnico relativo ao sistema de prova”.   

 

 

     Na verdade o que se adota aqui é a teoria da culpa 

em contraposição a teoria do risco, as quais, entretanto, têm resultado prático 

equivalente, posto que seja pelo risco do negócio, seja pela presunção 

irrefragável de culpa, o fornecedor à vista do CDC, será sempre responsável 

pelos vícios ou defeitos advindos dos produtos ou serviços que colocarem no 

mercado de consumo. 

 

 

     Corroborando com este entendimento, colacionamos 

as palavras de Heloisa Carpena de Mello78: 

 

“Assim, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, da tradicional responsabilidade assente 

na culpa, passe-se a presunção geral desta, 

trazendo um fundamento objetivo ao dever de 

indenizar”.       

 

 

     Interessante observar que a interpretação doutrinária 

dada ao tema, qualificando a responsabilidade do fornecedor pelos vícios dos 

produtos ou serviços como subjetiva, mas com a culpa já presumida, faz com 

este seja até mais responsável do que nos casos previstos nos artigos 12 e 14 

do CDC 

 

 

     Em se tratando de acidente de consumo, restando 

comprovado os pressupostos de identificação do fornecedor e o nexo de 

causalidade entre o produto ou serviço e o fato danoso, o fornecedor será 

responsabilizado objetivamente, sendo que, nos casos alinhavados nos arts. 18 

                                                 
78 Mello, Heloisa Carpena Vieira. Responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. 
Revista Direito do Consumidor. São Paulo, Revista dos Tribunais, nº 28, p. 63, out/dez 1998.    
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a 20 do CDC, apesar da responsabilidade ser considerada subjetiva com culpa 

presumida, não se faz necessário à presença do nexo causal, bastando à 

constatação da presença de vícios de quantidade ou qualidade, que ponham 

em risco a saúde ou a segurança dos consumidores, entendidos no sentindo 

mais amplo do conceito, para imputar-se ao fornecedor a responsabilidade de 

retirá-los do mercado de consumo, por força de todos os dispositivos já 

comentados. 

 

 

     Para Antonio Herman Benjamin79, a questão é de 

fácil elucidação, pois comenta que a responsabilidade do fornecedor pelos 

defeitos da coisa (vício de insegurança – Seção II) é objetiva por força do caput 

do art. 12 do CDC, a responsabilidade pelos vícios de quantidade e pelos 

vícios por inadequação (Seção III) não é objetiva, e sim subjetiva, só que 

subjetiva com presunção absoluta de culpa. 

 

 

     Opinando sobre a mesma discussão doutrinária, 

salienta José Fernando Simão80: 

 

“A questão é controvertida e deverá ser resolvida 

pela jurisprudência. Em nossa opinião, a análise do 

Código de Defesa do Consumidor como um sistema 

protetivo do hipossuficiente leva a crer que houve a 

efetiva derrogação da teoria da culpa simples. Mas 

não poderá conduzir à conclusão da 

responsabilidade objetiva do fornecedor em se 

tratando dos vícios previstos na Seção III, Capítulo 

III, por ausência de expressa previsão legal nesse 

sentido. Então, parece que realmente a idéia de 

presunção absoluta de culpa poderia ser aplicada à 

matéria e debate.” 

     

                                                 
79 Idem, ibidem, p. 113. 
80 Idem, ibidem, p. 177. 
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     Desta feita, podemos concluir que tanto nos casos 

de defeitos, onde verificamos a imputação de uma responsabilidade objetiva ao 

fornecedor, como nos casos de vício, onde ao invés da responsabilidade 

objetiva, parece-nos que o legislador, na sistemática do CDC, consagrou a 

teoria da culpa presumida e, portanto, impossível de ser afastada, o fornecedor 

terá sempre o dever legal de responsabilizar-se pelos vícios e pelos fatos dos 

produtos e serviços, devendo assim, tentar preveni-los ou se for o caso, repará-

los, o que nos leva a crer que tanto nos casos previstos nos artigos 12 e 14, 

como nos 18 a 20 da Lei 8.078/90, será de suma importância à prática do 

recall, como forma de retirar, consertar, informar, refazer, trocar, implementar, o 

produto ou serviço que após sua introdução no mercado de consumo, 

demonstre ser nocivo ou perigoso à saúde ou a segurança do consumidor. 

 

 

     Com relação à responsabilidade subjetiva pura do 

fornecedor, regrada no § 4º, do art. 14 da Lei 8.078/90, onde prevê que, in 

verbis: “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada 

mediante a verificação de culpa”, veremos quando estudarmos os sujeitos do 

recaIl, que uma vez comprovada a culpa destes fornecedores, seus serviços 

também deverão ser alvos de recall. 

 

 

4. DA AUSÊNCIA DA FUNÇÃO TERMINOLÓGICA 

 

 

     Conforme defendemos no decorrer do trabalho, 

ratificamos aqui nosso entendimento de que não há em toda legislação pátria, 

principalmente no Código de Defesa do Consumidor, nenhuma previsão legal 

expressa do recall, como norma que imponha ao fornecedor o dever de retirar 

do mercado seus produtos ou serviços que sabia ou deveria saber terem alto 

grau de nocividade e periculosidade. 

 

 

      Acreditamos que o dispositivo que mais se 

assemelhava com a imposição de tal dever ao fornecedor, tratava-se do art. 11, 
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da Lei 8.078/90 que dispunha: “O produto ou serviço que, mesmo 

adequadamente utilizado ou fruído, apresenta alto grau de nocividade ou 

periculosidade será  retirado  imediatamente  do mercado  pelo  fornecedor , 

sempre às suas expensas, sem prejuízo da responsabilidade pela reparação 

de eventuais danos”. (Destaques nossos). 

 

 

     Ocorre que o mesmo teve sua aplicação vetada pelo 

Presidente da República, não chegando a vigorar. 

 

 

4.1 DO VETO DO ART. 11º DA LEI Nº 8.078/90 

 

 

     Para que possamos entender melhor os motivos do 

veto presidencial, colacionamos abaixo as razões destacadas para o referido 

veto do art. 11 do CDC, foram as seguintes: 

 

“O dispositivo é contrário ao interesse público, pois, 

ao determinar a retirada do mercado de produtos e 

serviços que apresentam ‘alto grau de nocividade e 

periculosidade’ mesmo quando ‘adequadamente 

utilizados’ impossibilita a produção e o comércio de 

bens indispensáveis à vida moderna (e.g. materiais 

radioativos, produtos químicos e outros). Cabe, 

quanto a tais produtos e serviços, a adoção de 

cuidados especiais, a serem disciplinados em 

legislação específica”.  

 

 

     Apesar de concordarmos que o legislador furtou-se 

de uma melhor redação para o citado artigo, não podemos deixar de olvidar o 

fato de que este era realmente o único artigo presente em nossa legislação que 

previa o dever legal do fornecedor em retirar os produtos ou serviços que 

apresentassem alto grau de periculosidade ou nocividade aos seus 
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consumidores (será  retirado  imediatamente  do mercado  pelo  fornecedor ), 

ou seja, de efetivar o recall. 

 

 

     Note-se que nenhum dos artigos da Seção I, do 

Capítulo IV do mesmo diploma legal, reservada ao tratamento da Proteção a 

Saúde e Segurança do Consumidor, nem mesmo os dispositivos penais ou 

administrativos do Código, trazem consigo o dever expresso de retirada, e 

ainda de forma imediata, dos produtos e serviços que apresentem alto grau de 

periculosidade ou nocividade. 

 

 

     Tais dispositivos revelam o dever do fornecedor em 

não fornecer este tipo de produto ou serviço, ou então de informar claramente 

acerca de sua natureza lesiva, mas nunca de retirá-los do mercado depois de 

evidenciados possíveis riscos à saúde e a segurança de seus consumidores. 

 

 

     Em relação ao veto presidencial, afirma Zelmo 

Denari81: 

 

“Parecem procedentes as razões do veto. O art. 10 

disciplina exaustivamente a matéria ao proibir que se 

coloquem no mercado de consumo bens ou serviços 

que apresentem alto grau de nocividade ou 

periculosidade. A retirada do produto do mercado, 

portanto, está implícita como sanção, confiada ao 

prudente arbítrio da autoridade administrativa ou do 

juiz, cabendo a ambos, quando necessário, explicar 

o modus operandi”. 

 

 

     Em verdade, nossa crítica com relação ao veto 

presidencial do art. 11, vai justamente ao encontro ao fato suscitado por 

                                                 
81 Idem, ibidem, p. 150. 
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Denari, de que o artigo 10 da mesma lei prevê que: “O fornecedor não poderá 

colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber 

apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança”, o 

que de certa forma e também afasta a possibilidade de “produção e o comércio 

de bens indispensáveis à vida moderna (e.g. materiais radioativos, produtos 

químicos e outros)”. Ou seja, para que isso fosse possível, o caput do art. 10 

também deveria ter sido vetado, o que não aconteceu. 

 

 

     Mesmo assim, nenhum dos produtos os serviços 

destacados no veto presidencial deixou de ser fornecido no mercado de 

consumo, posto que os próprios aplicadores do direito cuidaram para uma 

interpretação mais plausível do referido art. 10 do CDC.  

  

 

     Nossa discordância, no entanto, é exclusivamente 

com relação ao fato de que o veto afastou a única previsão legal da retirada do 

mercado dos produtos e serviços que apresentassem riscos adquiridos, e não 

daqueles de riscos inerentes (salvo por ausência de informação), que se diga 

podem e devem ser evitados por meio de simples informação acerca de sua 

natureza por parte dos fornecedores. 

 

 

     Como dissemos acima, da mesma forma que os 

aplicadores do direito moldaram a interpretação do art. 10 do CDC, evitando a 

proibição da comercialização dos produtos e serviços de riscos inerentes, 

poderiam e com certeza o fariam em relação ao art. 11, entretanto, com a 

vantagem da mantença de cláusula legal que possibilitasse a retirada do 

mercado daqueles produtos ou serviços que apresentassem riscos adquiridos à 

saúde e a segurança de seus consumidores. 
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     Não obstante nosso entendimento sobre a matéria, 

destacamos a posição do emérito Professor e Desembargador do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, Rizzatto Nunes82: 

 

“A redação do artigo era mesmo contraditória e 

dispensável, porquanto os demais artigos da seção 

– com as características apontadas – suprem a 

intenção normativa e, também, de certo forma, as 

próprias razões do veto”. 

 

 

     Notem que ambos os doutrinadores aqui citados, 

convergem no entendimento acerca da existência de outros artigos no Código 

que impossibilitam a colocação no mercado de consumo de produtos e 

serviços que apresentem alto grau de nocividade ou periculosidade, o que de 

fato, em certa forma suprem em parte as razões do próprio veto. 

 

 

     Todavia, frise-se com cunho exauriente, este era o 

único dispositivo expresso em lei, que previa a retirada imediata destes 

produtos e serviços nocivos e perigosos do mercado de consumo. Assim, 

mesmo sem esclarecer a natureza destes riscos, se inerentes ou adquiridos – 

fato que acreditamos seria possivelmente amoldado pela interpretação 

normativa como o foi com o art. 10 – o veto do art. 11 ocasionou um imenso 

prejuízo normativo, posto que furtou de nosso ordenamento jurídico da única e 

expressa previsão legal da prática do recall, como meio de defesa dos 

consumidores. 

 

 

     Em comentário a aplicação do recall administrativo, 

tema que será posteriormente tratado neste trabalho, Claudia Lima Marques83 

também lastima o veto presidencial ao art. 11 do CDC, ao afirmar que: 

 

                                                 
82 Idem, ibidem, p. 144.         
83 Idem, ibidem, p. 216.    
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“O CDC previa igualmente no art. 11 um dever de 

retirar o produto do mercado brasileiro, mas este 

artigo foi lamentavelmente vetado pelo presidente da 

Republica”. 

 
 

     Diante da imprevisibilidade expressa de norma que 

acarretasse o dever legal dos fornecedores de retirar do mercado produtos ou 

serviços de alta nocividade ou periculosidade, ou seja, de efetuar o recall, este 

teve sua previsão legal atribuída diretamente ao disposto no § 1º do art. 10 do 

CDC, o qual passaremos a estudar. 

 

 

5. DA PROTEÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA PREVISTA NO CDC 

 

 

     Até este ponto nos furtamos ao dever de confrontar 

a norma expressa no art. 8º do CDC, com o disposto no art. 10 do mesmo 

diploma legal, tendo inclusive afirmado que caso o fizéssemos estaríamos nos 

desviando do cerne da questão que nos propusemos a dissertar. 

 

 

     Sendo que neste momento, antes de iniciarmos o 

estudo da norma contida no §1º do art. 10 da Lei 8.078/90, se faz necessário 

uma breve introdução sobre os riscos advindos da nocividade e periculosidade 

dos produtos e serviços tratados nos citados dispositivos legais. 

 

 

     Primordialmente, vale afirmar que o art. 8º do CDC 

pode ser conceituado como princípio geral de segurança do Código, posto 

estabelecer que, in verbis: “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”. 
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     Pela simples leitura do dispositivo, constatamos que 

o Código não quis proibir o fornecimento no mercado de consumo de todo e 

qualquer produto e serviço de natureza nociva ou perigosa, em especial 

àqueles cujo tais características encontram-se implícitas em sua essência, 

justamente por acompanhar a idéia – inclusive exposta no veto presidencial do 

art. 11 – que tais produtos e serviços são fundamentais para o 

desenvolvimento de nossa sociedade. 

 

 

     Em que pese o legislador permitir o fornecimento de 

tais produtos e serviços, estabelece também o dever legal do fornecedor de 

prestar todas “as informações necessárias e adequadas a seu respeito”. 

 

 

     A idéia central do Código de permitir o fornecimento 

deste tipo de produto ou serviço – desde que prestadas as devidas 

informações – resta ratificada no próprio texto do art. 9º onde prevê: “Art. 9° O 

fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à 

saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a 

respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de 

outras medidas cabíveis em cada caso concreto”. 

 

 

     Além de imputar ao fornecedor o dever de 

ostensividade na informação, o citado dispositivo possibilita em sua parte final, 

o emprego de outras medidas que permitam o resultado prático equivalente, o 

onde podemos incluir a própria figura do recall, o que nos possibilita a afirmar, 

que além das normas citadas anteriormente, este também resta fundamente no 

texto do presente art. 9º. 

 

 



 90 

      Caracterizamos os riscos dispostos nos artigos 8 e 

9 do CDC, como riscos inerentes, que são diferentes dos riscos adquiridos84, 

espelhados no caput do art. 10 da mesma lei. 

 

 

     Neste ponto, para evitar repetições desnecessárias 

nos valemos dos conceitos e definições dos ricos inerentes e adquiridos 

realizados quando tratamos dos fundamentos do recall no CDC. 

 

 

     É Importante frisarmos aqui que o Código não veda 

a introdução no mercado de consumo, e nem determina a retirada de produtos 

e serviços que possuem riscos inerentes (salvo por falta de informação 

essencial), ou seja, os riscos intrínsecos, também chamados de latente, 

considerados por lei como normais e previsíveis em decorrência de sua 

natureza e fruição. 

 

 

     O risco tratado no art. 10 do CDC, que dá base legal 

para, numa interpretação sistemática, impor ao fornecedor o dever legal de 

retirada dos produtos e serviços, utilizando-se da prática do recall, é o risco 

adquirido, ou seja, aquele que os torna nocivos ou perigosos em virtude de um 

vício totalmente alheio a natureza de sua utilização, que na maioria das vezes 

só são descobertos após sua oferta no mercado de consumo. 

 

 

     A principal característica do risco adquirido é, 

portanto, sua imprevisibilidade. 

 

 

     Ratifique-se  que sob a égide do próprio Código de 

Defesa do Consumidor, em alguns casos o risco inerente pode transformar-se 

em risco adquirido por defeito de informação com relação a sua natureza 

                                                 
84 Periculosidade Inerente, e Periculosidade Adquirida. Classificação consagrada na doutrina 
estrangeira por Jean Calais-Auloy, Droit de la consommation, Paris, Dalloz, 1985, p. 241. 
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nociva ou perigosa a saúde e a segurança de seus consumidores, podendo 

desta feita, enquadrara-se no núcleo do art. 10, e assim também ser alvo de 

recall. 

 

 

      Como exemplo, podemos citar o fato dos 

fornecedores deixarem de informar o melhor modo de uso e acondicionamento 

de produtos perigosos, como é o caso do álcool, que tem propriedades 

altamente inflamáveis, tendo inclusive seu fornecimento legalmente 

regulamentado, após a constatação de inúmeros casos de acidentes 

domésticos, muitos deles fatais. 

 

 

     Na visão de Demócrito Ramos Reinaldo Filho85, tais 

riscos influenciam diretamente no campo da responsabilidade dos 

fornecedores, sendo assim considerados pelo autor: 

 

“Nos casos em que a periculosidade decorre de 

simples carência de informação (periculosidade 

inerente transmudada em periculosidade adquirida 

por vício de informação) é que, prestando 

posteriormente todas as informações sobre sua 

utilização, o fornecedor pode se eximir do dever de 

reparação por dano futuro decorrente de fato do 

produto ou serviço (acidente de consumo). O mesmo 

não ocorre em se tratando de periculosidade 

adquirida ou de periculosidade exagerada visto que, 

nesses casos, o defeito não decorre de carência de 

informação; tem na raiz vício material e intrínseco 

(na forma de defeito de fabricação ou de 

concepção), que só pode ser suplantado pela 

reposição ou conserto da parte ou componente 

defeituoso (nos casos em que, em razão da 

                                                 
85 Reinaldo Filho, Demócrito Ramos. Repertório IOB de Jurisprudência – 2ª Quinzena de 
fevereiro de 2001 – nº 4/201 – caderno 3 – página 81. 
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extensão do vício, a simples substituição da peça 

viciada puder afastar os riscos provenientes da sua 

utilização). Em outras palavras o bem que ofereça 

uma periculosidade acima dos riscos normais e 

previsíveis – e portanto não tolerada pelo Direito – 

não pode permanecer no mercado, em poder dos 

consumidores, pela simples razão de que nenhum 

tipo de advertência ou informação é capaz de 

eliminar esses riscos extravagantes, permanecendo 

o usuário na iminência de sofrer danos à sua saúde 

ou segurança”. 

 

 

6. DO DEVER LEGAL IMPOSTO PELO § 1º DO ART. 10 DA LEI 8.078/90 

 

 

    Realizadas as considerações sobre a proteção à 

saúde e segurança prevista no CDC, bem como o tipo de risco tratado no caput 

do art. 10 da Lei 8.078/90, advindo da expressão “alto grau de nocividade ou 

periculosidade”, passemos a analisar o dever imposto pela norma expressa no 

§1º do art. 10 e suas conseqüências legais, in verbis:  

 

“§ 1º – O fornecedor de produtos e serviços que, 

posteriormente à sua introdução no mercado de 

consumo, tiver conhecimento da periculosidade que 

apresentam deverá comunicar o fato imediatamente 

às autoridades competentes e aos consumidores, 

mediante anúncios publicitários”. 

 

 

     Ante a ausência de dispositivo específico no Código, 

o artigo 10 da Lei Federal 8.078/90, tem sido invocado pelas autoridades, 

fornecedores e consumidores, para disciplinar e fundamentar as situações que 

exigem a prática do recall. 
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     Entretanto, em que pese acompanharmos o 

posicionamento da doutrina na eleição do art. 10 do CDC, como sendo a 

principal base legal para regulação do recall, ratificamos nossas assertivas 

quanto à falta de componente essencial neste artigo – obrigatoriedade de 

chamar os consumidores para substituição, reembolso, conserto ou a retirada 

do produto – a qual em nosso ver deve ser suprida com a análise sistemática 

da lei, interpretando conjuntamente diversos outros dispositivos constitucionais 

e infraconstitucionais relacionados à matéria. 

 

 

     Cumpre ressaltar que referidos dispositivos que 

viabilizam a prática do recall consubstanciam-se em uma excepcionalidade, já 

que o fornecedor tem a obrigação de colocar no mercado produtos ou serviços 

que não acarretem riscos à saúde e segurança dos consumidores. 

 

 

     Frise-se com cunho exauriente, que não 

concordarmos ser a melhor interpretação, aquela que vincula o recall somente 

ao §1º do art. 10, mas sim a integralidade dos dispositivos legais, cuja análise 

sistemática converge no sentido de estabelecer o dever legal do fornecedor de 

retirar do mercado de consumo, produto ou serviço que possam acarretar 

riscos à saúde e segurança dos consumidores, diversos dos naturalmente 

esperados por conta de sua adequada fruição. 

 

 

     Na verdade o dever imposto ao fornecedor puro e 

simplesmente pelo §1º, do art. 10 é de simples informação, o qual se difere 

totalmente da obrigatoriedade legal do chamamento dos consumidores para 

uma possível substituição, reembolso, conserto, retirada do produto do 

mercado, enfim qualquer ato que possibilite a efetiva reparação ou prevenção 

do dano ocasionado aos consumidores, por conta da periculosidade adquirida 

dos produtos e serviços. 

 

 



 94 

     Tanto é verdade, que o artigo condiciona a 

identificação do potencial nocivo dos produtos e serviços após sua introdução 

no mercado, ao dever de comunicar o fato imediatamente às autoridades 

competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.  

 

 

     O dever de prevenção e informação contido na 

norma em comento é perfeitamente identificado por Claudia Lima Marques86 ao 

estudar o tema: 

 

“Como vimos, é princípio geral do CDC (art. 7º) a 

prevenção de danos materiais e morais, individuais e 

coletivos aos consumidores, tendo em vista a 

imposição da “presença do Estado no mercado” (art. 

4º, II, c), de um dever de informação e educação 

para o consumo, (art. 4º, IV), de controle de 

qualidade por parte dos fornecedores (art. 4º, V), 

coibição de abusos (art. 4º, VI), assim como 

assegurar aos consumidores direitos básicos 

referentes a proteção de sua vida e segurança (art. 

6º, I), a educação para o consumo (art. 6º,II), a 

informação, incluindo a informação sobre os riscos 

(art. 6º, III) e, no inciso VI, à ‘efetiva prevenção e 

reparação dos danos patrimoniais e morais , 

individuais, coletivos e difusos’. Daí porque o direito 

do consumidor a informação sobre os riscos dos 

produtos e serviços”. 

 

 

     Arremata a autora afirmando que tal dever de 

informação deve ser imposto a todos os fornecedores: 

 

                                                 
86 Idem, ibidem, p. 215.    
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“Mesmo cumprido este dever anexo de informação e 

concluído o contrato, o dever de informação sobre a 

nocividade do produto acompanhará o fornecedor 

que colocou o produto no mercado87”.  

 

 

     Hoje é latente a preocupação das empresas, 

principalmente as com compromisso social, de ter um relacionamento cada vez 

mais claro e aberto com seus consumidores, visando através deste 

procedimento aproximá-lo cada vez mais da marca, transpassando-lhe uma 

segurança que possivelmente evitará não só a alegação de infração normativa, 

como atenuará sua responsabilidade nos casos em que restem evidenciados 

em seus produtos e serviços riscos à sua saúde e a segurança destes 

consumidores. 

 

 

     Nesse sentido, citando o entendimento de Adaílsa 

Martins, proferido em palestra realizada em 5 e 6 de junho de 1990, no I 

Encontro Catarinense sobre Defesa do Consumidor sobre “Educação do 

Consumidor nas Empresas”, posiciona-se José Geraldo Brito Filomeno88: 

 

“Fala-se ainda numa educação do consumidor, pelas 

empresas, visto que ‘todo desenvolvimento de um 

produto implica necessariamente num manancial de 

informações obrigatórias e não obrigatórias, que 

deve ser transmitido ao consumidor, visando não só 

objetivos mercadológicos e estratégicos, mas 

também sociais’, conforme acentua a Dra. Aldaísa 

Martins, bióloga e chefe do departamento do serviço 

de informação ao Consumidor da Sadia. E acentua 

que: ‘nenhuma propaganda ou promoção sustenta 

produtos, que não carregam em si a sua 

sustentação de seriedade e qualidade’; ‘vai daí a 

                                                 
87 Idem. p. 216. 
88 Idem, ibidem, p. 141.       
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idéia anterior que a transmissão de informação ao 

consumidor está imediatamente ligada à filosofia de 

atuação em qualidade de uma empresa’, sendo as 

vias por ela escolhidas para informar adequada, 

correta e lealmente seu consumidor”. 

 

 

     Podemos assim concluir, que não há na norma 

nenhuma previsão de retirada ou conserto dos produtos, ou ainda sequer de 

chamamento dos consumidores para refazimento de um serviço, cuja 

potencialidade nociva foi conhecida após sua colocação no mercado. O que 

existe sim é o dever de informação sobre tais riscos, o que, entretanto, justifica 

mesmo que de forma obliqua a prática do recall. 

 

 

     Sabemos que o Código de Defesa do Consumidor é 

claro em estabelecer a impossibilidade do fornecimento de produtos e serviços 

nocivos e perigosos à saúde dos consumidores. Sabemos também que mesmo 

diante de todas as investidas dos fornecedores, estes quase sempre estão 

sujeitos à imprevisibilidade de seus negócios e com isso à sua introdução no 

mercado, mesmos que em pequeníssimas proporções, fato que poderá vir a 

acarretar riscos aos consumidores, os quais além de impingir-lhes o dever de 

imediata comunicação, serão passíveis de indenização tendo em vista a 

responsabilidade objetiva imposta pelo Código. 

 

 

      Nesta esteira, e com o fito especial de evitar tais 

indenizações, os fornecedores utilizam o dever de informação dos riscos 

adquiridos, para executar o recall, chamando o consumidor para realizar a 

retirada do produto do mercado, ou efetivar a recomposição da normalidade e 

segurança na fruição do mesmo por conta da substituição da peça defeituosa, 

ou refazimento do serviço prestado de maneira a acarretar riscos à saúde e 

segurança de seus consumidores, quando possível. 
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     Na verdade não seria plausível de entendimento, e 

muito menos viável para o fornecedor, anunciar em rede pública que seu 

produto ou serviço adquiriu um risco à saúde e a segurança de seus 

consumidores, simples e tão somente, sem tomar voluntariamente nenhuma 

providencia legal mais eficaz para repará-los ou preveni-los. 

 

 

     Entendemos inclusive que o cumprimento simples e 

literal da norma, que é o dever de informação, é totalmente incompatível com 

os princípios gerais da defesa do consumidor, o que ao certa traria maiores 

prejuízos a ambas as partes da relação.  

 

 

     Por um momento levantamos inclusive a hipótese de 

falha do legislador, mas essa não pode ser afirmada, mesmo porque o dever 

de retirada do produto estava contido no texto do vetado art. 11 do CDC. 

 

   

    Sobre o tema o escólio de Rizzatto Nunes89: 

 

“Essa regra legal tem um alvo evidente. Trata-se das 

produções em série. Após produzir determinado 

artigo, por exemplo, um automóvel, o fabricante 

constata que um componente apresenta vício capaz 

de comprometer a segurança do veículo. Esse 

componente, digamos, um amortecedor, que o 

mesmo modelo instalado em uma serie de 1000 

automóveis que saiu da montadora, essa peça 

apresenta problema de funcionamento, e, por ter 

origem no mesmo lote advindo no seu fabricante 

(isto é no fabricante do amortecedor), tem grande 

probabilidade de repetir o problema nos automóveis 

colocados no mercado. Então esses veículos já 

                                                 
89 Idem, ibidem, p. 141/143.         
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vendidos devem ser ‘chamados de volta’ (recall) 

para ser consertado”. 

 

 

     As empresas têm se utilizado, assim, das técnicas 

do buyback ou do recall, consistindo, a primeira delas, na “compra de volta” do 

produto defeituoso e reembolso de despesas que os adquirentes tenham 

previamente efetuado, enquanto que a segunda caracteriza-se como o 

chamamento para proceder à troca da peça ou componente defeituoso, 

comprometedor da segurança90. 

 

 

     Zelmo Denari91 lembra que em nosso país o caso 

mais sugestivo ocorreu em 1983, quando a General Motors do Brasil constatou 

defeito no sistema de freios dos carros Chevettes fabricado entre 1º e 12 de 

março de 1982, promovendo a reparação do dano emergente através da 

chamada (recall) dos consumidores para substituição gratuita do produto. 

 

 

     Ainda na seara automobilística, destacamos dentre 

os casos mais recentes, e que infelizmente participamos passivamente, o dos 

veículos “TIPO”, da marca FIAT, que sem nenhum motivo aparente 

incendiavam espontaneamente, sendo que depois de diversos casos, 

constatou-se que a os incêndios tinham origem na proximidade da mangueira 

de direção hidráulica com o cano primário de escapamento; com o tempo a 

mangueira ficava ressequida, deixando escapar o fluido para as partes quentes 

do motor, entrando em combustão em questão de segundos. Diante dessa 

constatação, a FIAT promoveu recall abrangendo de cerca de 170.000 

proprietários de TIPO 1.6 i.e., importados da Itália e produzidos entre os anos 

de 1993, 94 e 95. 

 

 

                                                 
90 Idem, ibidem, p. 81.  
91 Idem, ibidem, p. 149/150. 
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     Um dos últimos recalls de grande repercussão, que 

para alguns tratou-se da  implementação da prática do buyback, foi a retirada 

do mercado do antiinflamatório Vioxx do mercado – o oitavo mais vendido do 

mundo, com faturamento de 2,5 bilhões de dólares em 2003 – após um estudo 

ter revelado o aumento da incidência de doenças nos vasos cerebrais, após 18 

meses de uso. 

 

 

     A retirada do produto do mercado ocorreu através do 

recolhimento do estoque mantido nos estabelecimentos comercias, bem como 

da recompra pelo laboratório de todos os medicamentos em posse dos 

consumidores, estando eles usados ou não, bastando para isso a 

apresentação da cartela do medicamento, parte dela, caixa vazia, nota de 

compra, ou qualquer outra forma de comprovação da aquisição do referido 

medicamento. 

 

 

     Apesar de o recall poder ser utilizado em todos os 

ramos de fornecimento de produtos e serviços, ele é cada vez mais aparente 

na indústria automobilística, tanto é verdade que hoje o Ministério da Justiça 

mantém em sua página da internet92 um link para que os consumidores 

possam consultar os recalls realizados por todas as grandes montadoras 

nacionais e internacionais. 

 

 

     Para fácil utilização da página da internet pelos 

consumidores, a mesma dispõe das seguintes informações: “Nos quadros 

abaixo, faça sua pesquisa sobre os procedimentos de recall anunciados desde 

2000. Para conferir se um determinado produto está sendo objeto de algum 

recall escolha pelo nome do Fornecedor e, em seguida, escolha entre os 

produtos listados no campo Produto/Modelo. Verifique se seu produto está 

relacionado de acordo com o número de série, chassi, lote etc. e, em seguida, 

clique no nome do produto para visualizar o detalhamento do recall. Nem todos 

os veículos cujos chassis estejam dentro dos lotes de produtos apontados 

                                                 
92 http://www.mj.gov.br/recall/ 
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apresentam, necessariamente, o(s) defeito(s) relacionados na campanha de 

recall.  Em alguns casos, os fornecedores não informam os números completos 

dos chassis, séries, lotes afetados, mas, apenas, os últimos dígitos. Assim, 

caso os números apresentados no campo de especificação dos produtos 

afetados seja inferior a dez dígitos, confira apenas os últimos algarismos do 

número de identificação do seu produto”. 

 

 

     A lista dos mais recentes recalls efetuados em cada 

estado da federação, e o que é melhor, em todas as áreas do fornecimento de 

produtos e serviços, também pode ser encontrado na página da internet dos 

Procons estaduais, como exemplo, citamos o Procon de São Paulo93, que 

possui um cadastro das principais divulgações de recall verificadas na 

imprensa de São Paulo. 

 

 

     O aceso as informações contidas nas paginas da 

internet, principalmente com relação ao PROCON/SP, também está disponível 

nas sedes destes Órgãos, podendo ser livremente acessadas pela população. 

 

 

      Outro fator importante a ser exposto é que para 

benefício dos consumidores, tal cadastro é alimentado pelos próprios 

fornecedores, em cumprimento ao disposto no art. 2º da Portaria nº 789, de 24 

de agosto de 200194, o qual determina: 

 

“Art. 2º O fornecedor de produtos e serviços que, 

posteriormente à sua introdução no mercado de 

consumo, tiver conhecimento da periculosidade ou 

nocividade que apresentem, deverá imediatamente 

comunicar o fato, por escrito, ao Departamento de 

Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, da 

                                                 
93 http://www.procon.sp.gov.br/ 
94 Regula a comunicação, no âmbito do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - 
DPDC, relativa à periculosidade de produtos e serviços já introduzidos no mercado de 
consumo, prevista no art. 10, § 1º da Lei 8078/90. 
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Secretaria de Direito Econômico - SDE, do Ministério 

da Justiça, aos PROCONs, bem como a todas as 

demais autoridades competentes”. 

 

 

     Continuando a análise do disposto no § 1º, do art. 10 

do CDC, constatamos que além das autoridades competentes, a parte final da 

norma determina que a comunicação seja feita aos consumidores mediante 

anúncios publicitários, regra que também é estabelecida no art. 3º da mesma 

Portaria, in verbis: 

 

“O fornecedor deverá, além da comunicação de que 

trata o artigo 2º, informar imediatamente aos 

consumidores, sobre a periculosidade ou nocividade 

do produto ou serviço por ele colocado no mercado, 

mediante campanha publicitária que deverá ser feita 

em todos os locais onde haja consumidores deste 

produto ou serviço”. 

 

 

     No mesmo sentido, o Ministério da Justiça adverte 

que após as divulgações, nos veículos de comunicação, os fornecedores 

devem realizar levantamentos periódicos (diário, semanal, quinzenal etc.) para 

que seja verificada a eficácia das medidas adotadas. Não havendo retorno dos 

consumidores ao chamamento do fornecedor em número adequado e 

compatível com o objetivo proposto, cabe ao fornecedor adotar novo recall, 

além de buscar outras formas que possam efetivamente alcançar os 

consumidores. Posto que, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

entende que, por força da gravidade dos riscos insertos em tais casos, os 

fornecedores deveriam envidar todos os esforços que estivessem ao seu 

alcance, no sentido de dar à divulgação de tais procedimentos a maior 

abrangência possível. 
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     A rigidez da norma é explicada pelo fato de ser de 

suma importância para o consumidor, a publicidade da periculosidade dos 

produtos e serviços introduzidos no mercado de consumo, como assevera o 

então diretor de programas especais da Fundação Procon/SP, Ricardo 

Morishita Wada, em entrevista publicada no jornal O Estado de São Paulo95: 

 

“O fornecedor deve ter consciência de que a 

existência de um produto perigoso no mercado pode 

afetar outros consumidores, daí a importância de 

fazer o recaII”. 

 

 

    Nesse viés é que passaremos a estudar o § 2º, do 

art. 10 da Lei 8.078/90, que trata do modo em que esses anúncios publicitários 

devem ser realizados pelo fornecedor. 

 

 

7. O MODO DE REALIZAÇÃO DO RECALL  

 

 

     Para iniciarmos nossos comentários sobre o modo 

de efetuação do recall, temos que ter em mente antes de qualquer coisa que o 

principal objetivo deste instrumento de defesa do consumidor é tornar público 

os riscos à saúde e segurança adquiridos pelos produtos e serviços 

introduzidos no mercado. 

 

 

7.1 OS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS  

 

 

     Em nossa sociedade moderna, não resta dúvida de 

que o melhor canal para o alcance mais amplo e indeterminado dos 

consumidores é através dos anúncios realizados pelos meios de comunicação, 

como jornais, rádios e redes de televisão. 

                                                 
95 O estado de São Paulo, 11.03.02, caderno de Economia, p. B-6. 
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     A exigência da norma em requerer que os anúncios 

tratados na parte final do § 1º do art. 10 sejam realizados pelos meios 

publicitários, visa alcançar um sem número de pessoas, que potencialmente 

podem vir a tornarem-se consumidores daqueles produtos ou serviços eivados 

de vícios que potencialmente nocivos à sua saúde e segurança. 

 

 

     Apesar de regra geral e devendo ser cumprida 

incondicionalmente, a regra do fornecedor realizar tais anúncios por meios 

publicitários, não afasta a possibilidade do mesmo recorrer-se de outros 

práticas para poder atingir seus consumidores, frise-se desde que atendida a 

norma supracitada, na forma disposta no § 2º do mesmo artigo. 

 

 

     Tal possibilidade está inserida no já destacado texto 

do art. 9º da Lei 8.078/90, onde prevê in fine que o fornecedor para informar o 

consumidor quanto à periculosidade dos produtos e serviços, poderá adotar 

outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Medidas estes que podem 

caracterizar-se como envio de cartas, fax, telegrama, contato telefônico, 

panfletagem, ou seja, qualquer outro meio capaz de repassar aquela 

informação a seus consumidores. 

 

 

      Da mesma forma prevê o § 3º, da Portaria MJ 

789/01, in verbis: “Para informar aos consumidores sobre a periculosidade ou 

nocividade do produto ou serviço, além dos anúncios publicitários, poderá o 

fornecedor utilizar-se de outros instrumentos que entender aplicáveis ao caso, 

como correspondência, anúncios via internet, avisos por telefone, dentre 

outros”. 

 

 

     Tais medidas deverão ser utilizadas conjuntamente 

com os anúncios publicitários, nunca podendo ser utilizados de forma única, 

principalmente nos casos de recall. 
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     Cabe salientar que mesmo nos casos em que o 

fornecedor pode identificar claramente quem são todos os seus consumidores, 

detendo consigo todos os dados dos mesmos, o que o possibilitaria informá-los 

inclusive de forma pessoal, será necessária a realização dos anúncios 

publicitários, como determinado em lei. 

 

 

     Como exemplo, podemos citar um possível risco 

adquirido num produto cuja produção foi limitada a apenas 500 (quinhentas) 

unidades, e cujos adquirentes são consumidores seletos, escolhidos 

diretamente pela fábrica, que em conseqüência disso, detém todos os dados 

dos mesmos, sendo tal informação de pleno e fácil repasse, o que excluiria a 

necessidade da efetivação de anúncios publicitários que além de ocasionar 

demasiados gastos à empresa, ainda poderiam colocar seu nome em voga no 

mercado como uma possível fornecedora de produtos defeituosos, o que ao 

certo macularia seu nome no mercado. 

 

 

     Ocorre que mesmo nestes casos o código não prevê 

nenhuma exceção à regra do § 2º, do art. 10, justamente por visar à proteção 

dos consumidores em sentido lato, ou seja, toda coletividade, pois imagine que 

uma dessas quinhentas unidades seja vendida, repassada, doada, enfim, para 

outro consumidor, como este ficará sabendo do recall realizado? E certo que 

em contrapartida poderíamos argumentar que mesmo com os anúncios 

publicitários o mesmo consumidor também poderia não ter tomado 

conhecimento o recall por inúmeros motivos. Todavia, tal fato é irrelevante para 

eximir o fornecedor do dever legal de realizar os anúncios publicitários. 

 

 

     Em suma, mesmo que em alguns casos o 

fornecedor possa comprovar sem nenhuma sombra de dúvida que conhece 

todos seus consumidores, e que tem possibilita de informá-los sobre a 

periculosidade dos produtos e serviços fornecidos, sem que para isso seja 

necessária a veiculação de anúncios publicitários, fato que num primeiro 

momento poderia evidenciar o comprimento do objetivo normativo, estes 
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deverão ser realizados, sob pena de estar-se transgredindo dispositivo de lei 

federal, e com isso, conseqüentemente estar-se sujeitando as penalidades 

legais de caráter administrativo e penal. 

 

 

     Antecipando nossa conclusão acerca do tema, 

acreditamos que o fornecedor só poderá ser dispensado da veiculação de tais 

anúncios, caso comprove não apenas que conhece e que informou cada uma 

de seus consumidores, mas sim, se conseguir comprovar que executou 

efetivamente o recall, ou seja, que retirou aquele produto ou serviço viciado do 

mercado ou, quando possível, que realizou a sua adequação afastando assim 

os riscos por ele adquiridos. 

 

 

     No mesmo sentido ensina Rizzatto Nunes 96: 

 

“O § 2º do art. 10 dispõem que para efetivar o recall 

o fornecedor deve se utilizar de todos os meios de 

comunicação disponíveis e, claro, com despesas 

correndo por sua conta. Mas não basta. É preciso 

fazer uma interpretação extensiva do texto para 

cumprir seu objetivo. Assim, utilizando-se o mesmo 

exemplo acima, os amortecedores, se os veículos 

são zero quilometro, as concessionárias que os 

venderam tem registro, nas notas ficais, dos 

endereços dos compradores. Nada mais natural 

portanto, que as montadoras chamem os 

consumidores por correspondência, telegrama, 

telefone, mensageiros etc. Então, deve-se entender 

que o sentido desejado no § 2º é de amplamente 

obrigar o fornecedor a encontrar o consumidor que 

adquiriu seu produto ou serviço criado para que o 

vício seja sanado”. 

                                                 
96 Idem, ibidem, p. 141/143.         
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7.1.1 O MODO DE REALIZAÇÃO DOS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS 

 

 

   O parágrafo em comento apesar de dispor sobre o modo 

de realização dos anúncios publicitários, e que estes serão realizados às 

expensas do fornecedor, restou silente em alguns pontos fundamentais de sua 

aplicação como, por exemplo, qual a abrangência destes anúncios, por quanto 

tempo eles deverão ser executados, se deverão ser veiculados 

cumulativamente na imprensa, nas rádios e nas redes de televisão, ou caso 

veiculados em apenas um destes meios a regra já estaria cumprida, e com isso 

o consumidor estaria eximido de qualquer responsabilidade posterior a 

veiculação do mesmo. 

 

 

     Algumas destas dúvidas foram dirimidas por força da 

Portaria MJ 789/01, que em seus arts. 3º e 4º, e §§, regulamentou a forma de 

efetivação dos anúncios tratados no §2º do art. 10 do CDC. 

 

 

     Com efeito, dispõe o art. 3º que: “O fornecedor 

deverá, além da comunicação de que trata o artigo 2º, informar imediatamente 

aos consumidores, sobre a periculosidade ou nocividade do produto ou serviço 

por ele colocado no mercado, mediante campanha publicitária que deverá ser 

feita em todos os locais onde haja consumidores deste produto ou serviço”. 

 

 

     O primeiro ponto a ser destacado é que o dispositivo 

impõe que a publicidade seja realizada em todos os locais onde o produto ou 

serviço possa ter sido consumido. Vejam que a norma não fala “onde o produto 

foi distribuído”, ou onde “a maior parte dos produtos podem ter sido 

consumidos”, e sim, “em todos os locais onde haja consumidores deste 

produto ou serviço ”. 
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     Desta forma, cabe ao fornecedor comprovar os 

locais onde existem consumidores daquele produto ou serviço, para poder 

dimensionar a abrangência da campanha publicitária a ser desenvolvida, sendo 

que caso não consiga realizar tal delimitação, mesmo considerando os custos 

da operação, caso opte pela prática do recall, deverá fazê-lo de modo abranger 

todo o território nacional, visto a possibilidade da existência de consumidores 

em todo o país. 

 

 

     Ratificando o disposto no caput do artigo, resta 

previsto no § 1º, que: “A campanha publicitária será veiculada na imprensa, 

rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço, e 

dimensionada de forma suficiente a que atinja o universo de consumidores 

adquirentes dos produtos ou serviços objeto do chamamento”. 

 

 

      Com relação às informações que deverão estar 

contidas na mensagem publicitária estipulado o § 2º: “Os anúncios publicitários 

deverão informar sobre o defeito que o produto ou serviço apresenta, bem 

como sobre os riscos decorrentes e suas implicações, as medidas preventivas 

e corretivas que o consumidor deve tomar e todas as demais informações que 

visem a resguardar a segurança dos consumidores do produto ou serviço, 

observado inclusive o disposto no Artigo 17 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990”. 

 

 

     Aqui relevante ressaltar que ao proceder a recall 

para substituição de peça, o fornecedor deve noticiar especificamente sobre a 

“defeituosidade” comprometedora da segurança e ensejadora de riscos 

exagerados à saúde e segurança do usuário. Em outras palavras, deve advertir 

expressamente para as conseqüências que podem advir da permanência 

inadequada (insegura) de sua utilização97. 

 

 

                                                 
97 Idem, ibidem, p. 80. 
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     Qualquer recall ou proposta pública de buyback que 

não identifique claramente o motivo ensejador de sua efetivação, ou seja, a 

causa que originou a necessidade da troca do componente defeituoso ou o 

motivo do recolhimento do produto de volta aos domínios do fornecedor (nos 

casos em que a extensão do defeito compromete o bem por completo), 

evidentemente não o libera do dever assinalado no art, 10, par. 1º, do CDC98. 

 

 

     Outro ponto de suma relevância é quanto a inclusão 

do bystander, assim previsto no art. 17 o CDC o consumidor vitima do evento, 

como sujeito passivo da prática do recall,  legitimidade  este que será 

posteriormente enfrentada no presente trabalho. 

 

 

     Com relação comutatividade do meio de deverá ser 

utilizado pelo fornecedor para prática do recall, sustentamos que o teor do 

referido dispositivo expõe que o cumprimento integral do que ele contém não 

ocorre senão com a veiculação do anúncio em todos os meios de comunicação 

nele previstos, posto a própria utilização pelo legislador do aditivo “e”, e não da 

alternativa “ou”. 

 

 

     A plausibilidade de tal entendimento reveste-se no 

fato que o princípio maior do Código de Defesa do Consumidor é a proteção a 

parte mais vulnerável da relação de consumo, que é o próprio consumidor, 

sendo quanto mais ampla for a veiculação do recall maior vai ser a 

possibilidade deste consumidor tomar ciência da nocividade ou periculosidade 

daquele produto ou serviço. 

 

 

     Outra não é a opinião de Toshio Mukai99, que, 

analisando tal particularidade, assim se expressou: 

 

                                                 
98 Idem, ibidem, p. 80. 
99 Mukai, Toshio. Comentários ao Código de Proteção do Consumidor, Saraiva, 1991, p. 21. 
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“A publicidade quanto à periculosidade do produto 

ou do serviço será feita à custa do fornecedor e, 

concomitantemente, na imprensa escrita, falada e 

televisiva”. 

 

 

     No que tange ao tempo necessário da veiculação do 

recall, não há prazo máximo estipulado em lei, dependendo do próprio 

fornecedor medir a necessidade do tempo da mantença do anuncio publicitário, 

utilizando como medida o retorno dos possíveis consumidores daqueles 

produtos e serviços eivados de riscos adquiridos. Todavia, decidido pela prática 

do recall, ou forçado a efetivá-la, em regra, o fornecedor não poderá executá-la 

por prazo inferior a 60 (sessenta) dias, como disposto no art. 4º da Portaria do 

Ministério da Justiça: “Art. 4º - O fornecedor deverá apresentar ao DPDC, aos 

PROCONs e às demais autoridades competentes, relatórios de 

acompanhamento da campanha de chamamento aos consumidores, com 

periodicidade mínima de 60 (sessenta) dias, informando, pelo menos, o 

universo de consumidores atendidos (quantidade de produtos ou serviços 

efetivamente reparados ou trocados) até aquele momento e sua distribuição 

pelos Estados da Federação”.  

 

 

     O prazo acima destacado poderá ser diminuído a 

critério exclusivo do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do 

Ministério da Justiça, consoante dispõe o § 1º do mesmo artigo: “§ 1º O DPDC 

poderá solicitar a apresentação dos relatórios de acompanhamento em 

periodicidade inferior à estipulada no caput deste artigo”. O mesmo Órgão 

ainda poderá solicitar informações adicionais, consoante previsto em seu § 2º: 

 

“O DPDC poderá, a qualquer tempo, expedir 

notificação solicitando informações adicionais 

referentes à campanha de chamamento aos 

consumidores”. 
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     Apesar de todo esforço do fornecedor em dar 

cumprimento às regras contidas no art. 10 do CDC, reguladas pela Portaria 

789/01 do Ministério da Justiça, pode ocorrer de alguns consumidores não 

terem tido a possibilidade de tomar conhecimento da realização do recall, daí a 

função do DPDC, que terá o direito/dever (art. 5º) de requerer aos fornecedores 

a apresentação ao termino da campanha de relatório final, onde deverá conter 

além de outras, às seguintes informações: 

 

“Art. 5º Ao término da campanha, deverá o 

fornecedor apresentar relatório final ao DPDC onde 

conste, além de outras informações que se fizerem 

necessárias, as seguintes: a) a quantidade de 

consumidores, tanto em valores numéricos quanto 

em percentual relativamente ao total, que foram 

efetivamente atingidos pelo chamamento, em termos 

globais e por Estados; b) a justificativa para o 

percentual de consumidores eventualmente não 

atendidos (produtos ou serviços não reparados ou 

trocados); c) identificação da forma pela qual os 

consumidores tomaram conhecimento do 

chamamento”. 

 

 

     Estas informações serão indispensáveis para 

constatação do sucesso ou do fracasso da campanha do recall, sendo que 

caso vislumbrada a inocuidade da mesma, o DPDC poderá exigir do fornecedor 

de forma exclusiva ou cumulativamente, a prorrogação ou ampliação da 

campanha, conforme previsto no art. 6º, in verbis: 

 

“Art. 6º O DPDC poderá determinar, exclusiva ou 

cumulativamente, a prorrogação ou ampliação da 

campanha, às expensas do fornecedor, caso 

entenda que os resultados não foram satisfatórios”. 
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8. SUJEITOS DO RECALL  

 

 

      Figuram como sujeitos do recall, além dos próprios 

sujeitos da relação de consumo, ou seja, consumidor e fornecedor, os órgãos 

públicos, sendo que o primeiro de modo passivo, estando sujeito à realização 

ou não do recall, bem como aos riscos dos produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo; e os dois últimos de modo ativo, posto que um introduz 

o produto ou serviço no mercado de consumo, sendo responsável 

objetivamente pelos mesmos, respondendo assim por seus riscos inerentes e 

adquiridos, e outro por força legal do § 3º do art. 10, da Lei 8.078/90, portanto, 

ambos detentores do dever legal de realização do recall com o objetivo de 

prevenir ou reparar os referidos riscos.  

  

 

8.1 OS CONSUMIDORES QUE PODEM SER ALVO DO RECALL  

  

 

     Os consumidores passíveis da efetivação do recall 

são aqueles que estão expostos à nocividade e a periculosidade adquiridas 

pelos produtos e serviços após sua introdução no mercado de consumo. 

 

 

     Nesse sentindo, adotaremos a corrente maximalista 

para caracterizar os consumidores que estão sujeitos à prática do recall, os 

quais ao contrário da visão finalista, não são apenas as pessoas físicas ou 

jurídicas que adquirem produtos e serviços como usuários finais, e sim todas 

as pessoas físicas e jurídicas que adquirindo ou não produto ou serviço, estão 

expostas as práticas comerciais realizadas no mercado e, portanto, sujeitas a 

suportar os riscos da atividade do fornecedor. 

 

 

     Assim estão sujeitos à prática do recall não apenas 

os consumidores conceituados no caput do art. 2º do CDC, in verbis: 

“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 
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serviço como destinatário final”, como também os conceituado nos parágrafo 

único do mesmo artigo, onde se prevê que “equipara-se a consumidor a 

coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas 

relações de consumo”. 

 

 

     Sobre a coletividade de pessoas aduz José Geraldo 

Brito Filomeno100: 

 

"O que se tem em mira no parágrafo único do art. 2° 

é a universalidade, conjunto de consumidores de 

produtos e serviços, ou mesmo grupo, classe ou 

categoria deles, e desde que relacionados a um 

determinado produto ou serviço, perspectiva essa 

extremamente relevante e realista porquanto é 

natural que se previna, por exemplo, o consumo de 

produtos ou serviços perigosos ou então nocivos, 

beneficiando-se assim abstratamente as referidas 

universalidades e categorias de potenciais 

consumidores". 

 

 

     Também serão considerados consumidores para 

efeito do recall, aqueles definidos nos artigo 17 do CDC, in verbis: “Para os 

efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do 

evento”, também conhecidos pela doutrina como bystander, são as vítimas do 

acidente de consumo, como bem assevera Paulo de Tarso Vieira 

Sanseverino101: 

 

"Toda e qualquer vítima de acidente de consumo 

equipara-se ao consumidor para efeito da proteção 

conferida pelo CDC. Passam a ser abrangidos os 

chamados ‘bystander’ que são terceiros que, embora 

                                                 
100 Idem, ibidem. 
101 Sanseverino, Paulo de Tarso Vieira – Responsabilidade civil no Código do Consumidor..., 
São Paulo: Ed. Saraiva, 2002. 
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não estejam diretamente envolvidos na relação de 

consumo, são atingidos pelo aparecimento de um 

defeito no produto ou no serviço". 

 

 

     Por derradeiro, também serão sujeitos passivos do 

recall a pessoa exposta às práticas abusivas, como prevê o art. 29 da Lei 

Consumerista: “Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos 

consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas 

nele previstas”. 

 

 

     Com relação a estes consumidores afirma Claudia 

Lima Marques102: 

 

"Poderíamos, pois, afirmar uma segunda diferença, 

uma vez que no sistema do CDC a inclusão destes 

terceiros, agora com o ‘status obrigacional’ de 

consumidores equiparados, se dá não pela vontade 

dos fornecedores ou mesmo dos consumidores, mas 

se dá ‘ex vi lege’". 

 

 

     Conseqüentemente podemos afirmar que os direitos 

dos consumidores na efetivação do recall, são direitos transindividuais, assim 

entendidos na forma do art. 81 do CDC, podendo ser tutelados de forma difusa, 

por um dos legitimados do art. 82 do mesmo diploma legal. 

 

 

     Como exemplos de coletividade nas relações de 

consumo, pode-se verificar nos problemas de fabricação de determinado 

veículo, quando é feito recall para que todos os proprietários troquem 

gratuitamente determinada peça defeituosa de fábrica. Tal idéia já vinha sendo 

                                                 
102 Marques, Claudia Lima - Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4a. edição, São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002. 
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incutida na doutrina desde 1974, no direito italiano, traduzida pelo conceito de 

direito metaindividual ou transindividual103, a ser desenvolvido adiante. 

 

 

     Um interesse individual, mesmo que homogêneo, 

pode ser identificado e tutelado singularmente por seu titular. A possibilidade 

da tutela coletiva de tais interesses, conferida pelo legislador, tem por escopo 

facilitar o acesso à justiça, ainda mais em certos casos em que mesmo em se 

tratando de direito individual, tomará uma feição de proporções vultosas, como 

a situação verificada em um recall (recitus: chamada) promovido por 

determinada montadora de automóveis; cada proprietário do veículo poderá 

pugnar do Poder Judiciário uma solução para a peça defeituosa, mas através 

de uma demanda coletiva em que acarrete na condenação da montadora, 

havendo uma abrangência maior, indo ao encontro do princípio da economia 

processual, tão almejado nos dias em que há sobrecarga de processos 

judiciais. Como já preceituado, o recall feito por indústrias para que os 

adquirentes de determinado produto com vício de fabricação possa ser trocado 

ou corrigida a falha, também está adstrito ao conceito de interesse individual 

homogêneo104. 

 

 

8.2 OS FORNECEDORES OBRIGADOS A PRATICAR O RECALL  

 

 

     O próprio dispositivo legal estampado no caput do 

art. 10 do CDC, bem como em seu § 1º, impõe a responsabilidade de 

efetivação do recall, aos fornecedores de produtos e serviços. Sendo estes, 

àqueles conceituados no caput do art. 3º da Lei de Defesa do Consumidor, in 

verbis: 

 

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica , 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 
                                                 
103  CAPPELLETTI, Mauro. Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti allá giustizia civile. 
Revista de Processo, nº 5, 1977. 
104 GUIMARÃES, Márcio Souza. Aspectos coletivos das relações de consumo. Interesses 
transindividuais e o Ministério Público. Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 62, fev. 2003. 
Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3789>. Acesso em: 24 abr. 2005. 
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como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços”. 

 

 

     Vejam que aqui o legislador ao enfocar a figura do 

fornecedor no § 1º do art. 10, o fez de forma bastante ampla, não havendo, 

portanto, necessidade de traçamos qualquer tipo de discussão sobre a 

natureza desse fornecimento, pois para efeito de responsabilidade quanto à 

efetivação do recall, qualquer dos fornecedores, leia-se direto ou indireto, estão 

sujeitos a sua implementação. 

 

 

     Isso ocorre tanto pelo princípio do risco do 

empreendimento, como pelo dever legal dos fornecedores só introduzirem no 

mercado de consumo produtos ou serviços que sabem, ou pelo menos 

deveriam saber não ocasionarão riscos a saúde e a segurança dos 

consumidores. 

 

 

     Nas palavras de Sergio Cavalieri Filho105: “Por dever 

de segurança no comércio entende-se não apenas o dever de ajustar-se ao 

estado atual da técnica, como também o de informar o usuário sobre a 

utilização do produto e seus perigos; de não empregar propaganda que possa 

dar origem a mal-entendidos sobre a segurança do produto; de total controle 

antes de lançar o produto no mercado. De se ressaltar, ainda, que essa 

garantia de idoneidade do produto ou dever de segurança tem natureza 

ambulatorial, vale dizer, não está circunscrita à relação contratual de compra e 

venda, mas, pelo contrário, acompanha o produto por onde circular durante 

toda a sua existência útil. Há um vínculo entre o fabricante e o produto em 

razão do qual o primeiro torna-se responsável pelo dano que o segundo vier a 

causar, de sorte que a garantia inerente ao produto abrange o fabricante e o 

                                                 
105 Idem, ibidem, p. 478.    
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último consumidor. Exemplo eloqüente disso são as trocas de peças, pneus e 

outros equipamentos defeituosos – recalls – promovidas pelos fabricantes de 

automóveis. A Firestone fez recall em 6,5 milhões de pneus que provocaram 

270 acidentes, com 46 mortos e 80 feridos (O Globo, 10 de agosto de 2000). 

Quando rodam em alta velocidade ou são submetidos a altas temperaturas os 

pneus defeituosos soltam a banda de rodagem (a parte que fica em contato 

com o solo), fazendo com que o motorista perca o controle do veículo. A Fiat e 

a GM fizeram recalls para reforçar o cinto de segurança. Enfim, um festival de 

recalls, em dez anos quatro milhões de carros saíram de fábrica com defeitos. 

E as empresas só estão convocando os consumidores porque o dever de 

segurança que têm em relação ao produto que fabricam é ambulatorial. Liga o 

fabricante e o último consumidor, independentemente de existir ou não entre 

eles relação contratual”. 

 

 

     Em conclusão, a responsabilidade do fornecedor 

decorre da violação do dever de não colocar no mercado produtos e serviços 

sem a segurança legitimamente esperada, cujos defeitos acarretam riscos à 

integridade física e patrimonial dos consumidores. Ocorrido o acidente de 

consumo, o fornecedor terá que indenizar a vitima independentemente de 

culpa, ainda que não exista entre ambos qualquer relação contratual106. 

 

 

8.3 O RECALL  PRATICADO PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 
 

 

     Um ponto importantíssimo a ser analisado com 

relação ao dever de informação acerca da nocividade ou periculosidade dos 

produtos e serviços colocados no mercado de consumo, e seu conseqüente 

entendimento doutrinário como meio de efetivação do recall, relaciona-se com 

a atribuição deste aos Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta. 

 

 

 

                                                 
106 Idem, ibidem, p. 478.   
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    Com efeito, dispõe o § 3º do art. 10 do CDC: 

 

“§ 3º – Sempre que tiverem conhecimento de 

periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou 

segurança dos consumidores, a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-

los a respeito”.        

 

 

     Primordialmente esclareça-se que diante da 

subjetividade da norma com relação aos entes que terão o dever legal de 

informar os consumidores quanto aos riscos destacados, defendemos a 

interpretação da responsabilidade solidária de todos os Órgãos da 

Administração Pública Direta e Indireta. 

 

 

      Entendemos ainda, que este dever de informação é 

somado ao dever de comunicação por parte do fornecedor, devendo ser 

realizados de modo concomitante, principalmente quando restar evidenciada a 

impossibilidade financeira da empresa na execução da campanha publicitária, 

que não comportaria a espera de decisão judicial obrigando-a nesse, ou quiçá 

aplicando face a mesma as regras contidas no art. 28 e ss do CDC. 

 

 

     Desta forma, não basta que a administração pública, 

utilizando dos meios legais concedidos pelo Código e por outros diplomas 

correlatos, apenas haja no sentido de compelir o fornecedor a executar tais 

anúncios, e sim, que o faça também, pois esse é o fim colimado pela norma. 

 

 

     Se não fosse assim, imaginem como ficaria o 

consumidor, caso o fornecedor, mesmo compelido administrativamente não 

detivesse meios financeiros para implementação do recall. E ainda, suponha 

que mesmo detendo tais recursos, o fornecedor se recuse a realização 
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voluntariamente o recall, e por sua vez a administração pública não consegue 

obter mandando liminar visando tal obrigação. 

 

 

     Justamente pela perfeita possibilidade de tais 

hipóteses fáticas que o legislador, impôs a União, Estados, Distrito Federal e 

aos Municípios o dever legal de informar, assim que tomarem conhecimento, 

sobre a nocividade e periculosidade destes produtos e serviços.  

 

  

       Com relação a divulgação do recall, acentua 

Denari107:  

 

“O § 2º, por sua vez, adita que esses anúncios 

publicitários serão veiculados a expensas do 

fornecedor, por último, o § 3º estende aos entes 

políticos centralizados o dever jurídico administrativo 

de informar os consumidores sobre os riscos 

relativos ao alto grau de nocividade ou 

periculosidade dos bens ou serviços colocados no 

mercado de consumo”. (Destaques nossos). 

 

 

     Considerando o dever legal do fornecedor em 

comunicar as autoridades competentes, leiam-se os Órgãos da administração 

pública direta e indireta, por sua vez, cientificadas da existência de tais riscos, 

é dever destes comunicar os consumidores sobre os mesmos. 

 

 

     Veja que um dever é conseqüência legal do outro, 

não havendo nenhuma possibilidade de tanto fornecedor, como órgãos 

administrativos furtarem-se da execução destes anúncios á população, muito 

                                                 
107 Idem, ibidem, p. 149/150. 
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menos sob o pretexto de desconhecimento dos danos ou dos riscos daqueles 

produtos e serviços. 

 

 

     Outro canal importante para cientificação dos 

Órgãos da administração direta e indireta, são as reclamações realizadas junto 

aos Procons espalhados pelo país, sendo destes o dever de identificar a 

reincidência das reclamações, o que ao certo podem ensejar a ocorrência de 

um dano de natureza difusa, passível de aplicação do recall. 

 

 

     Hodiernamente, em que pese realizado, o dever de 

informação sobre a periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou 

segurança dos consumidores, ainda é feito de modo bastante tímido pelos 

entes destacados na norma legal. 

 

 

     Vejam que nossa preocupação com relação  a este 

omissão admistrativa, e tão somente quanto a real risco daquele produto ou 

serviço acarretar danos aos consumidores que poderiam ser facialmente 

evitados, caso fosse cumprido o dispositvo legal, pois frise-se não há como 

deixar a responsabilidade, pelo menos com relação a informação dos riscos à 

saúde e a segurança dos consumidores, apenas nas mãos dos fornecedores, 

pois estes muitas das vezes, mesmo que queiram não possuem capacidade 

financeira e em alguns casos até mesmo técnica para efetivá-las.  

 

 

     Apesar de não justificar, e também não confirguarar-

se como causa de excludente de responsabilidade, não podemos olvidar que 

um dos principais fatores para que isso ocorra, é a total ausência da destinação 

de recursos que possibilitem a implementação de campanhas publicitárias que 

consigam alcançar todos os consumidores lesados, ou correndo o risco de 

danos pelo fato do produto ou serviço introduzido no mercado. 
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     Assim, o que comumente vemos é que como forma 

de minimizar essa ausência, o poder público restringe-se a realização de 

comunicados mais importantes, onde a repercussão dos danos são de 

natureza mais signitificativa – se é que podemos dimencioná-los – podendo 

acarretar risco de vida a um número bem maior de consumidores, como é o 

caso da talidomida, ou o da pílula de farinha do laboratório Shering,  ou ainda 

da mais recente proibição da comercialização do medicamento Vioxx, que por 

sua vez já estava sendo alvo de recall pelo próprio fabricante. 

 

 

     Em verdade, onde vamos verificar uma atuação 

mais enérgica do Poder Público, é mesmo na aplicação das sanções contidas 

nos artigos 55 a 60 do CDC, as quais possibilitam a imposição aos 

fornecederes na impelmentação do recall. 

 

 

9. O OBJETO DO RECALL  
 

 

     Partindo do pressuposto que é negado ao 

fornecedor o direito de introduzir no mercado de consumo produto ou serviço 

que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou 

periculosidade à saúde ou segurança dos consumidores, podemos afirmar que 

o objeto visado pela prática do recall são todos os produtos serviços, que 

posteriormente à colocação no mercado de consumo, tornaram-se nocivos ou 

perigosos à saúde e a segurança do consumidor. 

 

 

     Os produtos e serviços passíveis de recall são 

aqueles conceituados no § 1°, do art. 3º, sendo qualquer bem, móvel ou 

imóvel, material ou imaterial. Da mesma forma, restando conceituado no § 2° 

do mesmo artigo, sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

 



 121 

     Ratifique-se que tais produtos e serviços, somente 

serão alvos de recall no caso possuírem de forma oculta ou de terem 

adquiridos posteriormente a sua introdução no mercado de consumo, vícios de 

segurança, que conseqüentemente os tornem passíveis de defeito. 

 

 

     Conforme o escólio de Martinho Garcez Neto108: 

 

"A simples infração da norma regulamentar é fator 

determinante da responsabilidade, isto é, desde que 

entre a sua transgressão e o evento danoso se 

estabeleça indispensável nexo causal, pois, nessa 

hipótese, o ofensor que executa um ato proibido, ou 

não cumpre com o que determina a lei ou o 

regulamento, incorre, só por este fato, em culpa, 

sem que seja mister ulteriores investigações". 

 

 

9.1 PRODUTOS E SERVIÇOS DEFEITUOSOS 

 

 

     Todo produto que não oferecer a segurança que 

dele legitimamente se espera, será considerado perigoso, e caso a 

periculosidade ou nocividade reste verificada após a sua colocação no 

mercado de consumo, este certamente deverá ser alvo de recall. 

 

 

     O CDC conceitua produto defeituoso no § 1º do art. 

12, que trata do fato do produto, e que como vimos no decorrer deste trabalho, 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. 

 

 

     Mais uma vez ratificamos que um dos fundamentos 

desta responsabilidade objetiva é justamente o risco do negócio, também 

                                                 
108 NETO, Martinho Garcez. Prática de responsabilidade civil. 3a ed., p. 132. 
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chamado de risco do desenvolvimento por alguns doutrinadores, dentre eles 

Eduardo Arruda Alvim109, que comentando o tema assevera:  

 

“O dito risco de desenvolvimento não exclui a 

responsabilidade civil pelo fato do produto pelas 

seguintes razões: a uma, porque tal excludente não 

consta do § 3º, do art. 12; a duas, porque o risco de 

desenvolvimento encarta-se no gênero maior: 

defeito de concepção, o qual, por disposição legal 

expressa, enseja a responsabilização do fornecedor 

(cf. caput do art. 12, o qual alude a defeito 

decorrentes de projeto e fórmula), e finalmente, 

porque, pelo sistema do Código, eventual ausência 

de culpa do fornecedor não é suficiente para eximi-lo 

de responsabilidade. Não é possível, segundo 

pensamos, que a idéia do risco de desenvolvimento 

confunda-se com aquela da inexistência do defeito, 

segundo querem alguns. Quando há risco de 

desenvolvimento, há defeito – de concepção – só 

que desconhecido". 

 

 

     Aqui vale lembrar que apesar do caput do art. 12 da 

lei, enumerar as pessoas que responderam pelo fato do produto (fabricante, o 

produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador), para efeitos do 

recall, não só estes como todos os demais fornecedores da cadeia de consumo 

serão responsabilizados pela introdução no mercado de produto ou serviço que 

acusou nocividade futura. 

 

 

     Assim dispõe o § 1°, do art. 12: “ 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 - 

                                                 
109 ALVIM, Eduardo Arruda. Responsabilidade civil pelo fato do produto no código de defesa do 
consumidor. Revista de Direito do Consumidor, n. 15, São Paulo: RT, jul./set.1995.p. 148. 
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sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III 

- a época em que foi colocado em circulação”. 

 

 

     Na lição de Sílvio Luís Ferreira da Rocha110, o que 

deve ser considerado: 

 

“É a impossibilidade absoluta, a impossibilidade 

geral da ciência e da técnica para descobrir a 

existência do defeito, e não a impossibilidade 

subjetiva do produtor; relevante é que as 

possibilidades objetivas de conhecimento do defeito 

não existam em geral no mundo, que os riscos e 

vícios do produto não sejam pura e simplesmente 

cognoscíveis”. 

 

 

     Em análise do disposto nos incisos II e III, do § 1º do 

artigo 12, explica James Marins111: 

 

“É perfeitamente jurídica a atitude do fornecedor que 

coloca em circulação determinados produtos, os 

quais não sabia nem deveria saber serem perigosos 

ao consumidor, face ao grau de conhecimento 

científico à época da introdução do produto no 

mercado. Diante disso não se pode dizer ser o risco 

de desenvolvimento defeito de criação, produção ou 

informação, enquadramento este que é 

indispensável para que se possa falar em 

responsabilidade do fornecedor".  

 

 

                                                 
110 ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto 
no direito brasileiro. São Paulo: RT, 1992.p. 111. 
111 MARINS, James. Responsabilidade da empresa pelo fato do produto. São Paulo: RT, 1993 
p. 135.   
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     Os parágrafos 2º e 3º do mesmo artigo trazem 

consigo os casos de excludente da responsabilidade do fornecedor pelo fato do 

serviço, e conseqüente pela desnecessidade de efetivação do recall, segundo 

os quais: “§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de 

melhor qualidade ter sido colocado no mercado. § 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”. 

 

 

     Com relação à introdução do produto no mercado, 

defendemos a idéia, até mesmo por ser mais benéfica para o consumidor, que 

esta ocorre a partir do momento em que o fornecedor fabrica, importa, produz, 

concebe, realiza qualquer tipo de produto ou serviço, independentemente deste 

ser sido efetivamente ofertado no mercado de consumo, pois cabe ao 

fornecedor o dever não apenas de somente produzir produtos e realizar 

serviços que não acarretem riscos a saúde e a segurança dos consumidores, 

como também, caso o sejam preservá-los, ou informar devidamente os 

consumidores sobre os mesmos, evitando com isso possíveis acidentes de 

consumo. 

 

 

     Se não fosse assim, o fornecedor que tivesse uma 

carga de produtos com vício de segurança furtada, sendo estes indevidamente 

introduzidos no mercado de consumo e com isso causando danos aos 

consumidores, estaria livre de qualquer sanção frente ao CDC, o que 

convenhamos não se coaduna com os princípios gerais da Lei Consumerista. 

Sendo justamente isso, que alegam os fornecedores do reconhecido caso da 

pílula de farinha, para tentarem se eximir da responsabilidade objetiva traçada 

pelo CDC. 

 

 



 125 

     Em relação ao inciso II, que trata da inexistência do 

defeito, expõe Zelmo Denari112: 

 

"Os acidentes de consumo supõem, como um plus, 

a manifestação de um defeito do produto ou serviço, 

e como um posterius, um evento danoso. O defeito 

do produto ou serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de 

consumo. Se o produto não ostentar vício de 

qualidade ocorre ruptura da relação causal que 

determina o dano, ficando afastada a 

responsabilidade do fornecedor". Destarte, milita em 

prol do consumidor essa presunção de defeito do 

produto e incumbe ao fabricante desfazê-la, 

produzindo inequívoca prova liberatória. Da mesma 

sorte, quanto à ocorrência do dano e ao quantum 

devido cumpre ao fornecedor demonstrar sua 

inexistência ou inconsistência, conforme o caso“. 

 

 

     Com relação a excludente do inc. III do § 3º do 

art.12, o mesmo autor113 é claro em ressaltar que: 

 

"A ‘culpa exclusiva‘ é inconfundível com a ‘culpa 

concorrente‘: no primeiro caso desaparece a relação 

de causalidade entre o defeito do produto e o evento 

danoso, dissolvendo-se a própria relação de 

responsabilidade; no segundo, a responsabilidade 

se atenua em razão da concorrência de culpa e os 

aplicadores da norma costumam condenar o agente 

causador do dano a reparar pela metade do 

prejuízo, cabendo à vítima arcar com a outra 

metade".  

                                                 
112 Idem, ibidem, p. 152. 
113 Idem, ibidem, p. 153. 
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     Com relação aos fatos dos serviços, estes também 

estarão sujeitos à prática do recall desde que da mesma forma, reste configura 

a existência de nocividade ou periculosidade futura daquele serviço. 

 

 

     Os defeitos dos serviços são tratados no art. 14 do 

CDC, sendo suas excludentes similares as versados acima, pelo que valemos 

das mesmas conclusões referentes aos fatos do produto114. 

   

 

     Ainda com relação ao fato do serviço, interessante 

alinhavar que apesar dos profissionais liberais – por força do § 4º - A 

responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 

verificação de culpa – responderem subjetivamente pelos defeitos dos serviços, 

estes também estarão sujeitos a realizar o recall caso comprovado que agiram 

de modo culposo na consecução do evento danoso. 

 

 

9.2 PRODUTOS E SERVIÇOS VICIADOS 

 

      

     Quando falamos de vícios de consumo, verificamos 

que estes podem ser de qualidade (segurança) ou quantidade, nos casos de 

produtos, e de qualidade nos casos de serviços, tornando-os impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. 

 

 

     Tais vícios são tratados nos artigos 18 a 20 do CDC, 

sendo que somente os vícios de segurança, mesmos que proveniente de um 

                                                 
114 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. § 
1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segu rança que o consumidor dele pode 
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo 
de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 
época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas 
técnicas. § 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. 
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vício de informação poderá ser alvo de recall, posto que o legislador às dispôs 

no § 1º, do art. 10 do CDC, que o fornecedor de serviços que tiver 

conhecimento da periculosidade que apresentam deverá comunicar o fato 

imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante 

anúncios publicitários, afastou a possibilidade legal de realização de recall dos 

produtos e serviços que não acarretem riscos a saúde e a segurança de seus 

consumidores, sem contundo haver proibição legal para tanto. 

 

 

     Portanto, apesar de não tratar-se de um dever legal, 

caso queira, o fornecedor também poderá efetuar o recall com intuito de 

prevenir ou reparar os danos de qualidade ou quantidade que não apresentem 

riscos ao consumidor. 

 

 

10. A IMPUTAÇÃO DO DEVER DE REALIZAÇÃO DO RECALL   

 

 

     Verificamos no decorrer deste trabalho que não há 

no texto legal nenhuma menção expressa à prática do recall, sendo esta uma 

dedução lógica da interpretação sistemática dos artigos do Código, 

especialmente os arts. 8, 9 e 10, que tratam da proteção à saúde e segurança, 

e consequentemente determinam a impossibilidade de introdução no mercado 

de consumo de produto ou serviço com alto grau de nocividade ou 

periculosidade à saúde ou segurança. 

 

 

     Desta forma, evidenciado o vício de segurança dos 

produtos os serviços colocados no mercado de consumo, diga-se por risco 

adquirido, que é mais comum, ou por risco inerente, dá-se o fato gerador para 

aplicação legal da imposição da execução do recall, posto a responsabilidade 

do fornecedor de produtos e serviços ser objetiva, e, portanto, sendo 

irrelevante a discussão se agiu de forma culposa ou não para introdução do 

produto ou serviço no mercado, surgindo apenas o dever de retirá-lo, com a 
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prévia comunicação dos consumidores e das autoridades competentes, 

arcando ainda com responsabilidade de indenizar suas possíveis vítimas.  

 

 

     Assim, verificada a existência no mercado de 

produto ou serviço que possa ocasionar um acidente de consumo, este deverá 

ser alvo de recall, o qual poderá ser realizado voluntariamente pelo fornecedor, 

por força de determinação judicial ou administrativa. 

 

 

10.1 O RECALL  JUDICIAL  

 

 

     O Código de Defesa do Consumidor determina em 

seu artigo 83 que: “Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este 

código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua 

adequada e efetiva tutela”. 

 

 

     Nesse sentindo, o legislador fez questão de deixar 

explícito por meio do texto do supracitado art. 83, a admissibilidade de qualquer 

tipo de ação que garanta a efetiva tutela do consumidor; em caso, a que vise 

obrigar o fornecedor a realizar o recall de seus produtos e serviços que possam 

ocasionar acidentes de consumo.  

     

 

     Na visão de Gabriel Stiglitz115: 

 

“Trouxe o Código de defesa do Consumidor formas 

de proteger os consumidores antes de os mesmos 

sofrerem lesões uma vez que, no âmbito de 

‘proteção do consumidor’, um sistema unicamente 

sancionatório seria inadequado, especialmente por 

                                                 
115 Gabriel Stiglitz, Modificaciones a la ley Argentina de defesa del consumidor y su influencia el 
el MERCOSUR, p. 11.  
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que o custo social que os danos derivados de 

produtos com problemas – acidentes de consumo – 

apresentam aos consumidores e ao mercado não 

são reparáveis adequadamente através daqueles 

mecanismos clássicos ex posto facto”. 

 

 

     Corroborando com tal direito, a Lei 8.078/90, no 

caput de seu art. 7º116, possibilitou ainda que estas ações possam ser 

baseadas noutras legislações pátrias, ou ainda em normas decorrentes de 

tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, bem 

como nos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. 

 

 

     Desta forma, qualquer consumidor, seja a título 

individual ou coletivo (art. 82 do CDC), com base no CDC ou noutras 

legislações pátrias e estrangeiras (de que o Brasil seja signatário), poderá 

promover ação judicial visando compelir os fornecedores a praticar o recall dos 

produtos que após sua colocação no mercado apresentaram alta nocividade ou 

periculosidade a saúde e a segurança dos consumidores. 

 

 

     No caso do recall, a prática tem nos mostrado que a 

ação mais eficaz a compelir o fornecedor de produtos e serviços a implementá-

lo de forma específica, é a ação de obrigação de fazer, prevista no art. 84 do 

CDC, 461 cc 632 e ss do Código de Processo Civil. 

 

 

 

                                                 
116 Art. 7° Os direitos previstos neste código não exc luem outros decorrentes de tratados ou 
convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de 
regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que 
derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. 
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     A obrigação de fazer está prevista nos artigos 247 a 

249 do Código Civil, sobre a qual, ensina Caio Mário117: 

 

“O outro tipo de obrigação positiva é a de fazer, que 

se concretiza genericamente em um ato do devedor. 

Muito frequentemente a obligatio faciendi reduz-se a 

uma prestação de trabalho (Clóvis Beviláqua). Mas 

não sempre, pois às vezes a res debita não é o 

esforço material por que se executa, porém uma 

operação complexa. É obrigação de fazer aquela 

que tem por objeto o podar das árvores de um 

pomar, de realização singela e execução material, 

por um esforço físico. Mas é também obligatio 

faciendi a promessa de contratar, cuja prestação não 

consiste apenas em apor a firma em um 

instrumento; seu objeto é a realização de um 

negócio jurídico, a conclusão de um contrato 

(Savigny), em toda a sua complexidade, e com todos 

os seus efeitos”.  

 

 

     Destacamos também o conceito de Fábio Ulhoa 

Coelho118: 

 

“O objeto da prestação das obrigações de fazer não 

é uma coisa, mas um comportamento do sujeito 

passivo. Neste tipo de vínculo obrigacional – que é 

quase sempre negocial, já que as obrigações não-

negociais (responsabilidade civil, prestação de 

alimentos, obrigações tributárias etc.) são 

normalmente pecuniárias –, o interesse do sujeito 

ativo é o de contratar com o passivo a adoção, por 

este, de uma determinada conduta”. 

                                                 
117 Pereira, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol. II, 20º Edição, Forense, 2005, 
p. 58. 
118 Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil, Vol. 2, Saraiva, 2004, p. 60. 
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     Com relação à obrigação de fazer, conclui Attila 

Andrade Jr.119: 

 

“A essência, pois, da obrigação consiste em realizar 

algo, fazer algo”. 

 

  

10.1.1 A TUTELA ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER 

 

 

     A referida ação de obrigação fazer quando proposta 

visando compelir o fornecedor a praticar o recall, ainda poderá conter pedido 

específico antecipatório, no sentido de evitar maiores danos aos consumidores 

por força do disposto no caput do art. 84 dispondo que: “Na ação que tenha por 

objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a 

tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento”. 

 

 

    Sobre o objetivo culminado pela norma do 

destacado no art. 84 do CDC, colacionamos o perfeito entendimento de Belinda 

Pereira da Cunha120: 

 

“A dificuldade de reparar a lesão a direito que se 

constituam em certos bens, como os bens difusos, a 

vida em sentido amplo, chama atenção para o intuito 

da lei, que é servir à efetividade da tutela pretendida 

em juízo, pois as lesões que se perpetuam ou as 

ameaças a direitos, configuradas como lesões, não 

poderão, em muitos desses casos, esperar a 

reparação demorada que vem como processo”.        

 

                                                 
119 Andrade Jr., Atttila de Souza Leão. Comentários ao Novo Código Civil – Direito das 
Obrigações, Vol. II, Forense, 2003, p. 12. 
120 Cunha, Belinda Pereira. Antecipação da Tutela no Código de Defesa do Consumidor – 
Tutela Individual e Coletiva, Saraiva, 1999, p. 158.  



 132 

 

     Frente à importância da norma em comento para 

prática do recall judicial, e que também serviu como base para alteração o art. 

461 do Código de Processo Civil (Lei nº 8.952, de 13.12.1994), passamos 

doravante a trabalhar especificamente cada um de seus incisos. 

 

 

10.1.1.1 A OPÇÃO POR PERDAS E DANOS  

 

 

     No estudo do § 1º do art. 84, mister ressaltar que o 

fim primordial da regra é a obtenção da tutela específica ou o resultado prático 

equivalente, noutras palavras, fazer com o recall seja efetuado, ou que 

medidas similares possam garantir ao consumidor a substituição total ou 

parcial do produto, ou o refazimento do serviço viciado, obtendo assim a 

segurança que o consumidor espera dos mesmos. 

 

 

     E é justamente por isso, que o parágrafo afirma que 

a conversão em perdas e danos só será permitida caso seja impossível a 

obtenção da tutela especifica, ou o resultado prático equivalente, ou seja, o 

cumprimento da obrigação in natura. Em outras palavras, tal conversão só 

ocorrerá em último caso. 

 

 

     Ratifique-se nesse sentindo, que esgotadas todas as 

possibilidades de se obter a tutela especifica, ou o resultado prático 

equivalente, o consumidor autor da ação pode optar pela conversão da 

obrigação em perdas e danos. 

 

 

     Compartilha deste entendimento Ada Pellegrini 

Grinover121: 

                                                 
121 GRINOVER, Ada Pellegrine, Tutela Jurisdicional nas obrigações de fazer e não fazer, Ajuris, 
Porto Alegre, Vol. 22, nº 65, 1995.    
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“Embora o §1º do art. 461 pareça assegurar o direito 

de preferência pela conversão em perdas e danos, 

esta não pode prevalecer em qualquer hipótese, sob 

pena de retroceder-se aos tempos em que o 

processo era visto como luta sem quartel entre as 

partes, a que o juiz assistia indiferentemente”. 

 

 

10.1.1.2 A NATUREZA COERCITIVA DA MULTA  

 

 

     Importante destacar que a as perdas e danos 

tratadas no § 1º do art. 84 do CDC, têm natureza ressarcitória, diferentemente 

da pena de multa tratada no § 2º do mesmo artigo, que tem natureza coercitiva 

ou inibitória, pois se presta a cumprir espontaneamente as obrigações que lhe 

incumbem. 

 

 

     Isso significa que são obrigações de naturezas 

diversas uma da outra, e, por isso, conforme reza o art. 84, § 2º, podem ser 

aplicadas cumulativamente, como bem salienta Carreira Alvim122: “Assim a 

multa é uma sanção pela resistência indevida e a indenização tem caráter 

reparatório”. 

 

 

     Nossos Tribunais utilizam-se a multa do § 2º, como 

forma de inibir e punir o fornecedor que nega-se a dar cumprimento a sua 

obrigação de fazer123. 

                                                 
122 ALVIM, José Eduardo Carreira Alvim, Tutela Especifica das Obrigações de Fazer e não 
Fazer na reforma processual, Belo Horizonte, Del Rey, 1997, p. 103. 
123 Ementa: “MULTA POR DESCUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL. É cabível a fixação de 
multa diária para o caso de descumprimento de decisão judicial consistente em obrigação de 
fazer ou não-fazer, emanada em sede de antecipação de tutela. Inteligência dos arts. 14, inciso 
V, 273, § 3º e art. 461, § 4º, do CPC, e art. 84, § 4º, do CDC. A multa foi fixada para baixa do 
nome do devedor/embargado dos órgãos de cadastros negativos. O CPC, após sucessivas 
alterações, passou a prever a tutela de urgência satisfativa e cominação de multas diárias para 
o caso de descumprimento das ordens judiciais, sendo tais medidas de caráter coercitivo, 
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     Assim, na impossibilidade de cumprimento da tutela 

específica concedida liminarmente, o fornecedor deverá ser condenado ao 

pagamento de multa diária, a qual deverá ser elevada para que atinja seu fim 

coercitivo e inibitório. 

 

 

     Importante dizer que a multa poderá se exigida ex 

officio ou a requerimento da parte. Todavia o juiz deverá fixá-la dentro dos 

parâmetros de suficiência e compatibilidade, pois é necessário que o valor da 

mesma consiga dar cumprimento da decisão, sem no entanto acarretar 

prejuízos a parte pagá-la. 

 

 

     Outrossim, dependendo da mudança dos fatos que 

tenham ensejado sua fixação originária, a multa poderá ser alterada124, como 

também modificada, em sede de execução125. 

 

 

     Segundo Nelson Nery, e Rosa Maria Andrade 

Nery126:  

 

“Ao fixar a multa, o Juiz dará prazo para o 

cumprimento da obrigação. A partir do término do 

prazo, não cumprida a obrigação, inicia-se o período 

de incidência da multa”. 

 

 
                                                                                                                                               
conhecidas como ‘astreintes’, impostas independentemente do processo de conhecimento. 
Assim, basta que tenha ocorrido o comportamento descumprindo a determinação judicial para 
que a multa fixada seja devida. Embora o magistrado tenha afirmado que a multa fixada com 
base no art. 14, inciso V e parágrafo único, depreende-se que é a multa do art. 461, par. 3º do 
CPC, portanto a legitimidade para sua cobrança é do embargado. O valor fixado está 
adequado. RECURSOS IMPROVIDOS”. (Recurso Cível Nº 71000637694, Terceira Turma 
Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Maria José Schmitt Santanna, Julgado em 
13/09/2005). 
124 Art. 461 (...) § 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso 
verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 
125 Parágrafo único do art. 645 do CPC: Se o valor da multa esteja previsto no titulo, o juiz 
poderá reduzi-lo se excessivo. 
126 NERY JR. e NERY, Nelson e Rosa Maria, Código de processo Civil Comentado, 4ª Edição, 
Revista dos Tribunais, São Paulo, 1999, p. 911. 
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     Contundo, não podemos esquecer que a 

exigibilidade da multa só poderá ocorrer em dois momentos: 1. quando a 

decisão não puder mais ser revista; 2. quando a decisão de fixação de multa 

não estiver mais sujeita a recursos. 

 

 

     Eduardo Talamini127 adverte que: 

 

“Em se tratando de antecipação de tutela, a multa 

somente será exigível, após a confirmação da 

própria sentença de procedência, que deve 

confirmar a antecipação da tutela, já que, sendo 

julgado improcedente, o pedido do autor ficará sem 

efeito, inclusive a multa”. 

 

 

10.1.1.3 A TUTELA ESPECÍFICA EM SEDE ANTECIPATÓRIA 

 

 

     Dentro preceito de que a tutela específica 

caracteriza-se pela busca da prestação in natura, da obrigação, e que na maior 

parte das vezes tem caráter preventivo, é importante que a prestação 

jurisdicional tenha uma resposta célere, sob pena de não conseguir proteger o 

bem maior e a ser tutelado pelo consumidor. 

 

 

     No que tange ao recall, é correto afirmar que quanto 

mais rápido foi realizado mais eficaz será, visto que as informações repassados 

aos consumidores referentes aos possíveis riscos daqueles produtos ou 

serviços, farão com que estes deixem de utilizá-los ou ao menos redobrem sua 

atenção na fruição das partes afetadas, o que justifica uma célere resposta do 

poder judiciário. 

 

                                                 
127 Talamini, Eduardo. Tutela mandamental e executiva lato sensu e antecipação de tutela ex-vi 
do art. 461, § 3º, do CPC, in Wambier, Tereza Arruda Alvim (coord.), Aspectos polêmicos da 
antecipação da Tutela, p. 159.  
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     No entanto, sabemos também que em atenção ao 

princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), a 

antecipação da tutela somente será admitida quando houver risco de frustrar-

se a garantia maior da efetividade da jurisdição. 

 

 

     Para isso o art. 84, § 3º, apontou as situações 

excepcionais em que isso poderia ocorrer: relevante fundamento da demanda 

(comprovando o perigo de dano irreparável); justificado receio de ineficácia do 

provimento final (é indispensável a ocorrência do risco de dano anormal, cuja 

consumação possa comprometer a satisfação do direito subjetivo da parte). 

 

 

     É importante dizer que presentes tais pressupostos, 

especialmente tratando-se de ação cujo objetivo e compelir o fornecedor a 

praticar o recall, é dever do juiz conceder a antecipação da tutela, não 

havendo, portanto, discricionariedade. Lembrando sempre que a decisão 

deverá ser fundamentada. 

 

 

     Em que pese concluirmos que o processo será mais 

efetivo o quanto mais rápido for alcançada a prestação jurisdicional, ratificamos 

que não se pode perder de vista que princípios como o da ampla defesa e o 

contraditório não podem, de forma alguma, ser relegados. 

 

 

     Bedaque nos ensina que: “A concessão da 

antecipação de tutela inaudita altera parte, não encontra óbice legal”. Para ele 

“a solução não viola o contraditório, pois a parte contrária, ao tomar 

conhecimento da medida, possui meios prontos e eficazes para alterá-la”.128 

 

 

                                                 
128 Bedaque, José Roberto dos Santos, Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias 
e de Urgência, p. 17. 
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    Corroborando com o tema da antecipação com ou 

sem a oitiva do réu, colacionamos a posição do Tribunal de Alçada de Minas 

Gerais e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, onde é admissível a 

antecipação, neste último, ressalvado a hipótese do § 3º do art. 461 do CPC 

(texto similar ao § 3º do art. 84, do CDC). 

 

“TUTELA ANTECIPATÓRIA – Concessão antes da 

citação do réu – Admissibilidade, pois não se trata 

de juízo finalístico no processo”129.  

 

“TUTELA ANTECIPATÓRIA – Pretensão da 

concessão da medida antes da citação do réu – 

Inadmissibilidade ressalvada a hipótese do art. 461, 

§ 3º, do CPC – Necessidade do preenchimento de 

todos os requisitos elencados no art. 273 também do 

CPC”.130 

 

 

     O Desembargador Salvador Pompeu de Barros Filho 

argumenta em seu voto que: “Em princípio, não existe a previsão de outorga da 

tutela antecipada, antes da citação do réu, com exceção da hipótese prevista 

no art. 461, §3º, do CPC. Não se deve confundir a tutela antecipada, que 

adentra no âmago da questão com as medidas cautelares, que buscam a 

garantia da efetividade do processo. Em homenagem à garantia do devido 

processo legal, a antecipação só será viável ante o preenchimento de todos os 

requisitos elencados no art. 273 do CPC, em casos especialíssimos, onde se 

faça necessária a antecipação provisória”.  

 

 

     O relator, em seu voto, argumenta que a concessão 

da medida antes da citação do réu só seria possível em casos especialíssimos, 

                                                 
129 TAMG – 7ª Câmara Cível – AI n.º 241.169-4 julgamento 18/09/1997 – Rel. Juiz Quintino do 
Prado - RT 749/418. 
 
130 TJMT – 1ª Câmara – AI n.º 6.849, julgamento em 24.02.97, rel. Des. Salvador Pompeu de 
Barros Filho - RT 743/97.  
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devidamente comprovados, como naqueles necessários à vida e à saúde, em 

respeito à pessoa humana. Com que convenhamos, é o caso do recall. 

 

 

    Portanto, é possível afirmar que havendo relevância 

no fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final, é lícito ao juiz conceder a tutela específica liminarmente, consoante 

defende Kazuo Watanabe131: “Os pressupostos para antecipação do 

provimento definitivo são a relevância no fundamento da demanda e o 

justificado receio de ineficácia do provimento final”.  

 

 

10.1.1.3.1 DA IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO  

 

 

     Em que pese o legislador ter optado pela não 

inclusão no texto do art. 84 do CDC, do pressuposto da irreversibilidade do 

provimento antecipado, como fez no texto do § 2º do art. 273 do Código de 

Processo Civil, acreditamos ser relevante um breve enfretamento do tema. 

 

 

     No que diz respeito à natureza da irreversibilidade 

do provimento antecipado, doutrinadores como Ernani Fidelis dos Santos132, 

Carreira Alvin133, Egas Dirceu Moniz de Aragão134, Ovídio A. Baptista da 

Silva135, defendem tratar-se de uma irreversibilidade fática. 

                                                 
131 Watanabe, Kazuo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores 
do Anteprojeto, Forense Universitária, 6ª edição, 1999, p. 750. 
132 “A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado 
anterior.” Santos, Ernani Fidélis. Novos perfis do processo civil brasileiro, p. 27. 
133 “No fundo, irreversível não é uma qualidade do provimento – na medida em que toda 
decisão num determinado sentido comporta decisão em sentido contrário –, mas da 
conseqüência fática que dele resulta, pois esta é que poderá correr o risco de não ser reposta 
no statu quo ante, ou não sê-lo em toda a sua inteireza, ou sê-lo somente a elevadíssimo 
custo, que a parte por ele beneficiada não teria condições de suportar”. Alvim, José Eduardo 
Carreira Alvin, A antecipação da tutela na reforma processual in A reforma do código de 
processo civil, p. 74. 
134 “Quer a lei, portanto, que a tutela somente seja adiantada se comportar reposição no estado 
anterior.” Aragão, Egas Dirceu Moniz. Alterações do código de processo civil: tutela antecipada, 
perícia in A reforma do código de processo civil, p. 241. 
135 “Leia-se ‘irreversibilidade dos efeitos’, não irreversibilidade do provimento, como consta 
nesse parágrafo. O provimento, enquanto decisão provisória, não será irreversível, posto que 
revogável, embora possa, isto sim, produzir, no plano fático, efeitos irreversíveis”. SILVA, 
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     Para Teori Albino Zavaski136, a norma do § 2º, do art. 

273 do CPC, consiste no “princípio do núcleo essencial” e, no seu entender, 

“antecipar irreversivelmente seria antecipar a própria vitória definitiva do autor, 

sem assegurar ao réu o exercício do seu direito fundamental de se defender, 

exercício esse que, ante a irreversibilidade da situação de fato, tornar-se-ia 

absolutamente inútil, como inútil seria, nestes casos, o prosseguimento do 

próprio processo”. 

 

 

      Mesmo diante do posicionamento dos ilustres 

doutrinadores, acreditamos que para as ações fundadas no CDC, a análise da 

irreversibilidade do provimento antecipado, não deve ser considerando como 

pressupostos para concessão da tutela liminar específica, especialmente nos 

casos de recall. 

 

 

      Baseamos nosso entendimento, inicialmente por 

defendermos que a inclusão do pressuposto da irreversibilidade, não se 

coaduna com a própria natureza protetiva da Lei 8.708/90, que tem dentre seus 

princípios básicos, o da facilitação da defesa do consumidor. 

 

 

     Outrossim, mesmo sendo uma das mais fervorosas 

teses de defesa dos fornecedores, impossível querer se valer nas ações de 

consumo, da norma disposta no § 2º, do art. 273 do CPC, por meio da 

aplicação da regra contida no caput do art. 7º, posto que tal dispositivo só 

prevê o emprego às relações de consumo de dispositivos que não sejam 

contrários aos princípios do próprio Código, o que convenhamos não é o caso. 

 

 

     Ademais, mesmo que considerássemos essa 

possibilidade, a mesma deveria ser visto com reserva, posto existirem casos 

em que é imperiosa a concessão da satisfatividade irreversível da tutela 

                                                                                                                                               
Ovídio A. Baptista da, A ‘antecipação’ da tutela na recente reforma processual in A reforma do 
código de processo civil, p. 142. 
136 Zavaski, Teori Albino. Antecipação da tutela, p. 97. 
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antecipada, sob pena de perecimento do direito. v.g. Litígios envolvendo planos 

de saúde, em que as empresas se negam a cobrir as despesas hospitalares 

em razão do tipo de doença137. 

 

 

     Nesses casos, como observa Ovídio Baptista138: 

 

“Se o índice de plausibilidade do direito for 

suficientemente consistente aos olhos do julgador 

entre permitir sua irremediável destruição ou tutelá-

la como simples aparência, esta última solução 

torna-se perfeitamente legítima”. 

 

 

     E é justamente este entendimento – no caso de 

ventilar-se a aplicação do dispositivo do § 2º, do art. 273 do CPC – que 

devemos ter em relação às ações que visam compelir o fornecedor à prática do 

recall, pois configurado o relevante fundamento da demanda, e o justificado 

receio de ineficácia do provimento final, não há o que se falar em perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado. 

 

 

     Imaginem o caso, onde certo medicamento passa a 

causar desastrosos efeitos colaterais em seus consumidores, e mesmo diante 

de certo número de reclamações junto ao serviço de atendimento a cliente 

(SAC), o laboratório fabricante nada faz para alertar os demais consumidores 

quanto aos riscos apresentados ou retirar o produto do mercado, acreditando 

tratar-se de “casos esparsos”, pois seus testes nada acusaram naquele 

sentido, decidindo assim não realizar o recall por entender que tal medida 

prejudicaria sua imagem no mercado. 

 

 

                                                 
137 Bedaque, José Roberto. Antecipação da tutela jurisdicional "in" Aspectos polêmicos da 
antecipação de tutela, p. 238. 
138 Idem, p. 142. 
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     Neste caso, como poderia o aplicador do direito, 

deixar de tutelar o bem maior da vida, com base na possibilidade de 

irreversibilidade do provimento antecipado? Totalmente impossível, pois 

mesmo restando posteriormente comprovada a total ausência de relação entre 

os efeitos colaterais suportados pelos consumidores e o medicamento alvo do 

recall, o importante é que finalidade maior da norma de consumo foi alcançada, 

a qual, da proteção do consumidor frente aos riscos advindos dos produtos e 

serviços colocados no mercado de consumo. 

 

 

     Ademais, o fornecedor que vencer uma demanda 

desta natureza, sempre poderá reaver seus prejuízos por meio de perdas e 

danos, como bem ponderam Nery e Nery139: 

 

“Irreversibilidade dos fatos. A norma fala na 

inadmissibilidade da concessão da tutela 

antecipada, quando o provimento for irreversível. O 

provimento nunca é irreversível, porque provisório e 

revogável. O que pode ser irreversível são as 

conseqüências de fato ocorridas pela execução da 

medida, ou seja, os efeitos decorrentes de sua 

execução. De toda sorte, essa irreversibilidade não é 

óbice instransponível à concessão do adiantamento, 

pois, caso o autor seja vencido na demanda, deve 

indenizar a parte contraria pelos prejuízos que ela 

sofreu com execução da medida”. 

 

 

     Ratificamos desta forma, nosso entendimento pela 

dispensabilidade da aplicação da lei adjetiva civil no tocante aos pressupostos 

necessários para o deferimento da antecipação da tutela nas ações de 

consumo, devendo para tanto ser identificado pelo juiz apenas o relevante 

fundamento da demanda e o receio de ineficácia do provimento final.  

 

                                                 
139 Idem, p. 651. 



 142 

10.1.1.4 AS MEDIDAS DE APOIO 

 

 

    Para assegurar o cumprimento das sentenças 

condenatórias nas ações de obrigações específicas, o legislador concedeu ao 

juiz poderes para efetivação de novos tipos de provimentos jurisdicionais, tais 

como: “busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de 

obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial”. 

 

 

    O fundamento deste poder encontra-se na parte final 

do caput do art. 84 da Lei 8.078/90, onde se assegura ao juiz o direito de 

conceder a tutela específica, ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento, e mais especificadamente 

no texto do seu § 5º, cujas medidas não contêm caráter exaustivo, visto a 

escolha do legislador pela utilização da locução “tais como”. 

 

 

     Ademais, importante esclarecer que não se trata de 

qualquer medida, e sim apenas medidas adequadas e necessárias à tutela 

específica da obrigação ou a obtenção do resultado equivalente. 

 

 

     Soraya Gasparetto Lunardi140, afirma que: 

 

“Por força do sistema, o qual veio a valorizar 

superlativamente a prestação da tutela especifica, 

poderá o juiz valer-se dos meios executórios, 

previstos no § 5º do art. 84, não apenas para fazer 

cumprir a sentença final, mas também para efetivar 

a tutela antecipadamente deferida, sempre 

observados os princípios gerais do direito, como os 

da proporcionalidade e razoabilidade, não devendo, 

                                                 
140 Soraya Gasparetto Lunardi, Tutela específica no código de defesa do consumidor diante das 
garantias constitucionais do devido processo legal, p. 70.  
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contudo, acarretar ao réu sacrifício maior que o 

necessário”.         

 

 

    Apesar da força normativa do citado parágrafo, 

Fábio Ulhoa Coelho141, afirma que a execução judicial da obrigação de fazer, o 

devedor não poderá sofrer qualquer tipo de constrangimento físico e pessoal: 

 

“Na ordem constitucional brasileira, há apenas duas 

hipóteses de obrigações civis cujo cumprimento 

pode ser forçado por medidas de constrangimento 

físico do devedor. Trata-se da prisão por dívida, 

cabível apenas para forçar o pagamento de 

obrigação alimentícia ou a restituição de coisa 

depositada (CF, art. 5º, LXVII). É assim, uma 

garantia constitucional dos devedores das 

obrigações de fazer, em geral, a de não serem 

forçados física e pessoalmente a cumpri-las”. 

 

 

     Resta claro então que o intuito do legislador através 

do mencionado dispositivo foi não só garantir a reparação in natura do dano 

causado ao consumidor, mas também fazer com que tal tutela fosse preventiva 

e não ressarcitória, visto que em muitos casos a ineficácia desta última é 

evidente. Mais uma vez resta claro a incidência da regra contida no art. 6º, VII 

do CDC, onde fala da prevenção aos danos causados. 

 

 

     Nossa legislação já previa como uma das formas 

mais eficazes de atuação da tutela específica, a tutela inibitória, caracterizada 

por Marinoni142 como: 

 

                                                 
141 Idem, p. 66/67.  
142 Marinoni, Luiz Guilherme, Tutela Inibitória (Individual e Coletiva), p.28.   
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“É uma tutela especifica, pois objetiva tutelar a 

integridade do direito, assumindo importância não 

apenas porque alguns direitos não podem ser 

reparados e outros não podem ser adequadamente 

tutelados pela técnica ressarcitória, mas também, 

porque é melhor prevenir do que ressarcir, o que 

equivale dizer que no confronto entre a tutela 

preventiva e a tutela ressarcitória, há de se dar 

preferência pela primeira”. 

 

 

     Outrossim, cumpri frisar que muitos dos direitos 

tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor não possuem valor econômico 

ou patrimonial, a exemplo os direitos de cunho personalíssimo como à saúde e 

a segurança, justamente os que fundamentam o recall. 

 

 

     Daí dizermos que de nada adianta o ressarcimento 

dos consumidores que estejam prestes a sofrer um acidente por conta de um 

vicio de segurança no sistema de freios de seu carro, posto que de nada valerá 

o ressarcimento para aqueles poderão sofrer acidentes fatais. 

 

 

10.2 O RECALL  ADMINISTRATIVO 

 

 

     Uma das características mais marcantes do Código 

de Defesa de Consumidor é o fato de ser um microsistema jurídico, pois 

contém regras de cunho processual, administrativo e penal, ou seja, da mesma 

forma que prevê a aplicação de sanções judiciais aos que descumprem suas 

normas, também traz consigo nos artigos 55 a 60, um rol inteiro de sanções 

administrativas. 
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     Dentre tais sanções, merecedora de destaque a 

prevista no art. 56, in verbis: “Art. 56. As infrações das normas de defesa do 

consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em 

normas específicas: I - multa; II - apreensão do produto; III - inutilização do 

produto; IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; V - 

proibição de fabricação do produto; VI - suspensão de fornecimento de 

produtos ou serviço; VII - suspensão temporária de atividade; VIII - revogação 

de concessão ou permissão de uso; IX - cassação de licença do 

estabelecimento ou de atividade; X - interdição, total ou parcial, de 

estabelecimento, de obra ou de atividade; XI - intervenção administrativa; XII - 

imposição de contrapropaganda”. 

 

 

     Nossa atenção ao supracitado art. 56, deve-se  

principalmente a força normativa do mesmo, visto que estabelce sanções 

administrativas que vão desde multa até a interdição ou intervenção no 

estabelecimento ou atividade do fornecedor, passando pela apreensão do 

produto, revogação de concessão ou cassação de licença de funcionamento, 

conforme a gravidade da infração. 

 

 

     Em verdade, não apenas o art. 56, mas todos os 

demais dispositivos contidos no Cápituo VII – Das Sanções Administrativas, 

são de altíssima relevância no sentido de possibilitar um maior controle pelos 

Órgãos da Adminstração Pública Direta e Indereta, do cumprimento das 

normas do Código de Defesa do Consumidor. 

 

 

     Com efeito,  sem prejuizo de nosso entendimento 

quanto ao dever legal dos Órgãos Públicos em realizar o recall, acreditamos 

que o mesmo encontra-se num grau de subsidiariedade em relação ao mesmo 

dever imposto aos fornecederes dos produtos e serviços que possam acarretar 

riscos à saude e a segunraça dos consumdiores. 
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     Noutras palavras, caso a Administração Pública, 

direta ou indireta, consiga através de seus procedimentos administrativos impor 

ao fornecedor – que colocou no mercado de consumo produto ou serviço 

comprovadamente viciado – a prática do recall, diga-se, na exata forma  que 

alcançando os objetivos principiológicos da Lei 8.078/90, visto que a norma lhe 

concede meios para isso, desnecessária será sua efetivação pelos Órgãos 

Públicos. 

 

 

     Interessante também destacarmos que como no 

procedimento judicial, o CDC também possibilita em sede administrativa a 

cautelaridade dos efeitos da decisão, visando com isso a proteção maior do 

consumidor, conforme estipulado no parágrafo único do citado art. 56, vejamos: 

“As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade 

administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas 

cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de 

procedimento administrativo”. 

 

 

     Sobre a aplicação das sanções previstas no CDC, 

comenta Zelmo Denari143:  

 

“Tratando-se de produtos e serviços defeituosos 

sujeitos à vigilância sanitária ou qualquer forma de 

fiscalização governamental, cumpre a autoridade 

administrativa aplicar as sanções administrativas 

previstas no código de defesa do consumidor, 

podendo consistir na apreensão ou inutilização do 

produto, na cassação do registro, na proibição de 

fabricação, suspensão do fornecimento e etc. Nos 

casos de produtos farmacêuticos ou alimentares a 

vigilância sanitária procede ao recolhimento do 

produto, quando é informada a respeito de sua 

nocividade, ainda que posteriormente à concessão 

                                                 
143 Idem, ibidem, p. 149/150. 
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da licença. (cf. art. 7º da Lei 6.360, de 23 de 

setembro de 1976, a art. 3º do DL nº 785 de 25 de 

agosto de 1979)”.  

 

 

     Claudia Lima Marques144 também teceu importantes 

comentários sobre o tema, senão vejamos: 

 

“A sanção administrativa de retirada dos produtos 

proibidos de serem introduzidos e mantidos no 

mercado está, porém, implícita nos arts. 9º e 10 do 

CDC (assim concorda Denari p. 153), não tendo 

assim o recall sofrido prejuízo pelo veto. A prática 

deste mais de 10 anos de CDC e a regulamentação 

pelos decretos acabou suprindo esta prática e hoje o 

recall administrativo (chamado de ‘voluntário’, pois a 

termo de compromisso coma empresa) ordenando 

após o processo no Ministério da Justiça 

(DPDC/SDE), já está assentado e é praticado com 

grande seriedade e cooperação das empresas, após 

denúncia de consumidores ou associações, ou após 

processo iniciado ex-officio  pelo DPDC/SDE. Note-

se que segundo os arts. 9º e 10, a informação é 

obrigatória e não exonera o fornecedor ‘da adoção 

de outras medidas cabíveis em cada caso concreto’, 

dentre elas a retirada do produto ou a cessação do 

serviço, voluntária ou administrativa. Observe-se que 

em matéria de vigilância sanitária também existem 

outros tipos de recall previstos. Assim, o art. 6º da 

Lei 6.360/1976 se aplica ao caso de que ‘como 

medida de segurança sanitária e a vistas de razões 

fundamentadas do órgão competente, poderá o 

Ministério da Saúde, a qualquer momento, 

suspender a fabricação e venda de qualquer produto 

                                                 
144 Idem, ibidem, p. 216. 
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que trata esta Lei, que, embora registrado, se torne 

suspeito de ter efeitos nocivos à saúde humana’”.  

 

      

     Assim, ratificando nosso entendimento quanto à 

responsabilidade da Administração Pública com relação ao exercício do recall, 

consoante do disposto no § 3º, ao art. 10 do CDC, sua maior atuação em prol 

da efetivação do recall sem dúvida nenhuma está concentrada apuração da 

denúncia, verificação dos fatos, processamento e autuação dos fornecedores 

que expõe os consumidores a acidentes de consumo, compelindo-os por sua 

vez, a praticar o recall.   

 

 

11. AS SANÇÕES PENAIS PELA INEXECUÇÃO DO RECALL 

 

 

     O fornecedor que desatende ao dever legal e 

objetivo de comunicação da periculosidade dos produtos e serviços que 

colocou no mercado de consumo, comete infração as normas do CDC, ficando 

sujeito a sanções de natureza penal nele previstas. 

 

 

     O Código previu em seus artigos 64 e 66, as 

sanções penais para aqueles fornecedores que se negam a praticar o recall, 

após constatada a presença de vício nos produtos ou serviços que introduziu 

no mercado, in verbis: 

 

“Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade 

competente e aos consumidores a nocividade ou 

periculosidade de produtos cujo conhecimento seja 

posterior à sua colocação no mercado: Pena - 

Detenção de seis meses a dois anos e multa. 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem 

deixar de retirar do mercado, imediatamente quando 

determinado pela autoridade competente, os 
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produtos nocivos ou perigosos, na forma deste 

artigo. 

 

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir 

informação relevante sobre a natureza, 

característica, qualidade, quantidade, segurança, 

desempenho, durabilidade, preço ou garantia de 

produtos ou serviços: Pena - Detenção de três 

meses a um ano e multa. § 1º Incorrerá nas mesmas 

penas quem patrocinar a oferta. § 2º Se o crime é 

culposo; Pena Detenção de um a seis meses ou 

multa”.  

 

 

     Em comentário aos citados artigos, destacamos a 

lição sempre profícua de Eliana Passareli: 

  

“A conduta definida pelo tipo penal é ‘deixar de 

comunicar’. Os destinatários da comunicação são as 

autoridades e os consumidores. Tal comunicação 

deve ser feita por meio de anúncios publicitários, 

sendo mais usual as formas escrita e oral. A 

exigência da comunicação de anúncios publicitários 

se da em razão de a norma ora enfocada ter por 

escopo garantir a observância do preceito contido no 

art. 10, §1º da Lei Federal nº 8.078/90”.  

 

“O momento consumativo do delito é atingido com a  

execução da afirmação falsa enganosa (na conduta 

comissiva) e com a omissão sobre informação 

relevante (na espécie omissiva)”.      

 

 

     Necessário salientar que a aplicação das sanções 

penais contidas no CDC, não exime o fornecedor de responder civilmente pelos 
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danos porventura causados por seus produtos e/ou serviços, ou muito menos 

afasta a possibilidade de aplicação das sanções administrativas previstas no 

Código, e vice-versa. 

 

 

12. DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PÓS- RECALL  

 

 

      Tomando por base os princípios que regem as 

Relações de Consumo, é possível afirmarmos com bastante tranqüilidade, que 

a responsabilidade do fornecedor perdura pelo tempo em que seus produtos 

e/ou serviços viciados permanecerem no mercado de consumo, mesmo que já 

tenham sido alvo de recall. 

 

 

     Isto se dá pelo caráter objetivo da responsabilidade 

do fornecedor frente aos riscos de seu empreendimento, fato que lhe impõe 

incondicionalmente as normas do Código de Defesa do Consumidor. 

 

 

     Ou seja, mesmo que o fornecedor efetue o recall, 

caso não comprove cabalmente que conseguiu atingir todos seus 

consumidores, diga-se sanando os vícios existentes ou adquiridos pelos 

produtos e/ou serviços que colocou no mercado de consumo, ainda estará 

sujeito aos danos de ordem moral e material causados pelos mesmos.  

 

 

      Com relação aos danos eventualmente suportados 

pelo fornecedor, dependendo do caso concreto estes poderão até mesmo ser 

atenuados, mas nunca afastados. 

 

 

     Para que isso ocorra, necessário que o fornecedor 

consiga provar inicialmente tratar-se de risco adquirido, ou seja, aquele que 

torna os produtos e serviços nocivos ou perigosos em virtude de um vício 
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totalmente alheio a natureza de sua utilização, e que na maioria das vezes só é 

descoberto após sua oferta no mercado de consumo. 

 

 

     Outro ponto importantíssimo para atenuação da 

responsabilidade do fornecedor no pós-recall, e comprovar que assim que 

tomou conhecimento dos referidos vícios de inadequação adquiridos, agiu com 

toda diligência possível, tomando todas as providências necessárias, 

especialmente executando o recall, visando tentar prevenir e reparar os 

possíveis danos causados a seus consumidores. 

 

 

     Como bem exemplifica Rizzatto Nunes145: 

 

“A questão que se coloca é a seguinte. Se a função 

do recall é permitir que o vício do produto ou do 

serviço seja sanado, e, para tanto, o consumidor é 

chamado, pergunta-se: o fornecedor continua 

responsável por eventuais acidentes de consumo 

causados pelo vício não sanado, pelo fato de o 

consumidor não ter atendido ao chamado? A 

resposta é sim. Como a responsabilidade do 

fornecedor é objetiva, não se tem de argüir de sua 

atitude correta ou não em fazer o recall. Havendo 

dano, o fornecedor responde pela incidência das 

regras instituídas nos arts. 12 a 14. E como está lá 

estabelecido, não há, no caso, excludente possível 

para responsabilização. A que mais esse aproxima é 

a da demonstração da culpa exclusiva do 

consumidor (arts. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II), e na 

hipótese ela não se verifica. Quando muito se 

poderia falar em culpa concorrente do consumidor, 

caso ele receba o chamado e o negligencie. Mas, 

                                                 
145 Idem, ibidem, p. 141/143.         
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nesse caso, continua o fornecedor sendo 

integralmente responsável”. 

 

 

     Em verdade a única maneira do fornecedor se eximir 

por completo da responsabilidade sobre os possíveis danos ocasionados pelos 

produtos e/ou serviços viciados que colocou o mercado de consumo, é 

comprovar que realizou o recall, e ainda, que por meio deste conseguiu 

localizar e sanar 100% (cem por cento) dos vícios adquiridos ou inerentes de 

seus produtos e/ou serviços. 

 

 

     Para que isso possa ocorrer, defendemos que o 

fornecedor também deverá lançar mão de todos os meios possíveis e 

necessários para que todos os produtos e/ou serviços viciados sejam 

efetivamente alvos do recall, nem que para isso seja preciso a interpelação 

judicial dos consumidores através de todo e qualquer tipo de ação. 

 

 

     Da mesma forma que trabalhamos a questão no 

sentindo de compelir o fornecedor a praticar o recall por meios de ações de 

obrigação de fazer, acreditamos ser possível à utilização destas mesmas 

ações, com todas as especificidades por nós já tratadas neste trabalho, só que 

agora no sentindo contrário, qual seja, de compelir o consumidor a submeter a 

pratica do recall, aquele produto e/ou serviço que possui. 

 

 

     Lembrando que, em que pese a ação objetivar 

imprimir ao consumidor à prática de um ato, pode ocorrer deste descumprir 

voluntária ou involuntariamente tal preceito normativo, o que levaria a 

transformação da prestação em perdas e danos. 
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     Neste sentindo, explica Caio Mário146: 

 

“Diversamente do que se dá com a obligatio dandi, 

que em principio comporta execução especifica, o 

credor não pode impor ao reus debendi a prestação 

de fato, sem prejuízo do respeito à sua 

personalidade. Se a obrigação for personalíssima, 

converte-se a recusa na composição das peras e 

danos. Não sendo lícito ao credor obter um comando 

judicial imperativo, pois que ninguém pode ser 

compelido à prática de um ato especificamente 

(nemo ad factum precise cogi poteste), e não se 

comprazendo a ordem jurídica com o 

descumprimento voluntário da obrigação, o artigo 

estabelece a transformação da prestação no 

ressarcimento do prejuízo (id quod interest) sobre 

que passa a incidir o dever de prestar”.     

 

 

     Aqui vale lembrar que a constituição em mora do 

devedor da obrigação de fazer, ocorre tanto por meio da sua citação válida, nos 

moldes do art. 219 do CPC, como também através das interpelações, 

notificações e protestos147. 

 

 

     Diante da caracterização da responsabilidade 

objetiva do fornecedor frente ao recall, diga-se, antes, durante e após a sua 

execução, podemos concluir que a prática voluntária deste instrumento 

protetivo, salvo nos casos em que o fornecedor tenha sido forçado 

administrativa ou judicialmente a realizá-lo, será cada vez menor, pelo menos 

entre os pequenos fornecedores, que na maioria das vezes não tem condições 

                                                 
146 Idem, p. 35. 
147 Mora ex persona . Validade da citação para a interpelação . A constituição em mora do 
devedor da obrigação de fazer não se dá somente pela interpelação, notificação ou protesto, 
obtendo-se o mesmo efeito através da citação, como se depreende da leitura do art. 219 do 
CPC (RT 781/225).  



 154 

estruturais e financeiras para suportá-lo, mesmo que isso venha a diminuir a 

confiança do consumidor em sua marca. 

 

 

     No mesmo diapasão, podemos concluir que apesar 

de parecerem muitos, visto sua divulgação na mídia televisiva, os recalls de 

produtos e serviços praticados hoje no Brasil, ainda estão muito longe de 

garantir a segurança visada pelo Código de Defesa do Consumidor, pois diante 

da repercussão social e das despesas despendidas para sua implementação, 

os fornecedores ainda estão entendendo ser mais lucrativo aguardar que o 

consumidor individualmente solicite a reparação daquele vício, ou a 

indenização daquele dano ocasionado, do que realmente efetivar o recall, sem 

sequer ter a certeza de que não estará mais sujeito as penalidades legais. 
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13. CONCLUSÃO 

 

 

     Ao final deste trabalho, a primeira conclusão que 

chegamos foi sobre a grande importância da utilização do recall em nossa 

sociedade, como perfeito instrumento das relações de consumo, possibilitando 

por sua vez o pleno exercício da defesa do consumidor frente aos riscos 

advindos dos produtos e serviços colocados no mercado por seus 

fornecedores, diga-se diuturnamente, num ritmo quase incansável. 

 

  

       Durante todo nosso estudo, apesar de termos 

mantido o posicionamento quanto à ausência de dispositivo legal expresso que 

determine a prática do recall, ou seja, da retirada imediata do mercado do 

produto e serviço que apresente alto grau de nocividade e periculosidade após 

sua introdução no mercado, conseguimos identificar claramente a possibilidade 

de sua implementação por meio da interpretação sistemática das normas da 

Lei 8.078/90, juntamente com o texto constitucional, e outros diplomas 

infraconstitucionais estudados, como foi o caso do Código Civil. 

 

 

     Assim, verificamos que o veto do art. 11 do Código 

de Defesa do Consumidor – o qual afirmamos ter sido a única norma presente 

em nosso ordenamento que estipulava expressamente o dever do fornecedor 

em realizar o recall – foi suprido por meio da análise sistemática da 

Constituição Federal de 1988, e das demais normas infraconstitucionais 

relacionadas ao tema, as quais embasam os princípios da boa-fé e da 

segurança nas relações de consumo. 

 

 

     E, justamente através da análise conjuntiva destes 

textos legais, nos foi possível traçar a real responsabilidade do fornecedor, sua 

caracterização na relação de consumo, bem como os meios e modos que o 

recall deve ser praticado. 
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     Confirmamos durante a análise do tema abordado, 

que a prática do recall reveste-se num direito que poderá ser pleiteado 

individual ou coletivamente, valendo de todas as ações possíveis, e contando 

ainda com os benéficos da tutela antecipada, consoante disposto nos arts. 83 e 

84 da Lei Federal 8.078/90, 461 do CPC, e 247 e ss do CC. 

 

 

     Com relação a quem poderá figurar no pólo ativo 

destas ações, restou inequívoco que tal responsabilidade é de todos os 

fornecedores que participaram da cadeia de consumo, que por sua vez 

respondem solidariamente pelos riscos de sua atividade, devendo, portanto, 

empreender esforços para execução do recall, na finalidade de realizar a 

retirada do produto do mercado, ou efetivar a recomposição da normalidade e 

segurança na fruição do mesmo por conta da substituição da peça defeituosa, 

ou refazimento do serviço prestado, de maneira a não acarretar riscos à saúde 

e segurança de seus consumidores. 

 

 

     Demonstrada a conseqüência legal desta 

responsabilidade, ficou comprovado ser dever do fornecedor realizar o recall, 

bem como dos consumidores de das autoridades administrativas de compeli-

los a isso (arts. 83, 84, 56 do CDC) sob pena de infração das normas de 

Ordem Pública do Código, e sujeição às penalidades previstas no mesmo.  

 

 

     Dentre outras, a conclusão mais preocupante a que 

chegamos neste trabalho, foi quanto ao total descaso de nossos legisladores 

com relação a necessidade de implementação de uma regulamentação mais 

clara e exata para prática do recall, visto a importância deste instrumento para 

defesa dos consumidores, evitando com isso a possibilidade de interpretações 

normativas diversas aos princípios de proteção consumerista estipulados pela 

Lei 8.078/90.  
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     O reflexo mais direto deste citado descaso, é o fato 

da matéria ainda encontrar-se passível de diversas indagações, principalmente 

com relação aos meios e modos de efetivação do recall. 

 

 

     Outro ponto importante por nós estudado, refere-se 

ao fato da responsabilidade empregada nas relações de consumo ser do tipo 

objetiva, ou seja, desnecessária a comprovação de culpa, estabelecendo 

conseqüentemente que o fornecedor, mesmo utilizando do recall de forma 

voluntária, ainda ficará sujeito à responsabilidade sobre os riscos advindos da 

periculosidade dos produtos e serviço que colocou no mercado de consumo, 

diga-se, até a comprovação de sua efetiva retirada ou adequação.  

 

 

    Ocorre que, não podemos olvidar o fato de que ao 

mesmo tempo em que a responsabilidade imputada ao fornecedor é de grande 

valia para forçá-lo a implementar o recall, esta também, por sua excessiva 

carga, afasta a pretensão destes de realizá-lo de forma voluntária. 

 

 

     Isto nos leva a crer que somente empresas de 

grande porte, diga-se financeiramente – quando não forçadas por 

determinação judicial ou administrativa – aventuram-se na prática do recall 

voluntário, com intuito de manter a lisura de seu nome e sua credibilidade na 

praça, pois precisam disso para sobreviver. Fato que acarreta imensos 

prejuízos aos consumidores, visto que as empresas de pequeno porte, frente à 

carga de responsabilidade imputada pelo recall, na maioria das vezes deixam 

de implementá-lo.  

 

 

     Infelizmente isso irá acontecer, até que o recall seja 

perfeitamente regulamentado, ou quiçá, que Órgãos da Administração Pública 

Direta e Indireta, empreendam esforços no sentido praticá-lo, como lhe é de 

dever, ou pelo menos fiscalize e subsidie os pequenos fornecedores, em 

relação aos custos dos anúncios publicitários, como também lhe é imposto, de 

forma própria pelo § 3º do art. 10 do CDC. 
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http://www.infojus.com.br/webnews/noticia.php?id_noticia=390& 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/ult510u112.shtml. 

 

http://www.senado.gov.br/web/senador/jefperes/default.htm 

 

http://www.procon.sp.gov.br/ 

 

http://www.mj.gov.br/recall/ 

 

http://www.mj.gov.br/DPDC/cart1.htm 
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