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RESUMO 

 

O risco do desenvolvimento é fator de grande relevância e, ainda, de aclamadas discussões na 

seara da responsabilidade civil. Apesar do avanço da responsabilidade, especialmente 

observado no desapego à ideia da culpa, para assumir a teoria do risco e, assim, melhor 

resguardar os interesses dos consumidores, o direito brasileiro não é claro e objetivo quanto à 

responsabilização pelo risco do desenvolvimento. No direito Europeu, há a Diretiva 85/374 

que assevera a exclusão da responsabilidade do fornecedor, mas abre espaço para que os 

países legislem internamente sobre o assunto, inclusive, em sentido contrário. Assim, existem 

países aplicando o risco do desenvolvimento como excludente ou como causa de 

responsabilização, mesmo que restrita a certos produtos. O objetivo do presente trabalho é 

analisar a teoria e apresentar os posicionamentos dos doutrinadores acerca de sua aplicação no 

Direito brasileiro, bem como o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o 

assunto. Ao final, será apresentado um balanço dos argumentos e se concluirá que o risco do 

desenvolvimento deverá ser aplicado como causa de responsabilização do fornecedor, haja 

vista a intenção do legislador em proteger o polo mais frágil da relação de consumo e, ainda, 

que a responsabilização será menos onerosa ao fornecedor do que seria ao consumidor. Para 

tanto, valeu-se do método dedutivo, através de uma pesquisa bibliográfica e documental. 

 

Palavras-chave: responsabilidade civil; responsabilização; excludente; risco do 

desenvolvimento. 

  



ABSTRACT 

 

The risk of development is highly relevant and it is also on discussion on the liability. Even 

with the liability advance disregarding the idea of the guilty and adopting the theory of risk 

thus better protect the interests of consumers, the Brazilian law is not clear and objective on 

the responsibility for the risk of development. In European law, there is the Directive 85/374 

that asserts the exemption from liability of the supplier, but allows the countries to internally 

legislate on the subject, including, in a opposite direction to the directive. Thus, there are 

countries applying the risk of developing like exclusionary or as to reason accountability, 

even if restricted to certain products. The objective of this study is to analyze the theory and 

present the positions of scholars about its application in Brazilian law as well as the Superior 

Court of Justice standpoint on the subject. At the end, there will be presented a balance of 

arguments and conclude that the risk of the development should be applied as a cause of 

responsibility, given the intention of the legislature to protect the more vulnerable pole of 

consumer relationship and also that accountability the supplier will be less costly than it 

would be to the consumer. To do so, it was taken the deductive method, through a literature 

and documents. 

 

Keywords: liability; accountability; exclusionary; risk of developing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade contemporânea, em que cada dia revela uma nova descoberta 

científica e, por conseguinte, um novo desencadear de consequências, não há como deixar de 

se questionar: “quem vai arcar com os riscos desse processo evolutivo?”. 

Com a evolução da ciência, descobrem-se “defeitos” que antes não existiam e 

que trazem consequências ao consumidor. Talvez, o primeiro caso que tenha tomado 

proporções tão grandes ao ponto de incomodar a população, tenha sido o decorrente do uso do 

medicamento Cortegan-Talidomida, utilizada por gestantes e que causou defeitos congênitos 

nos fetos. 

A responsabilidade civil evoluiu no sentido de penalizar cada vez menos o 

consumidor e facilitar a defesa de seus interesses, resguardando o vulnerável. 

No cenário brasileiro atual, o consumidor encontra grande guarita no Código 

de Defesa que prevê formas de melhor viabilizar a proteção do consumidor, bem como sua 

defesa perante os fornecedores. 

Entretanto, nem o Código, nem outra legislação esparsa traz, expressamente, a 

resposta para a pergunta acima. Assim, os doutrinadores nacionais tem se enfrentado em 

discussões de teses e argumentos legais para defender sua ideia, pois o Brasil não normatizou 

sobre os riscos do desenvolvimento. 

Na Europa, apesar de haver uma norma comunitária para definir a exclusão da 

responsabilidade do fornecedor, as discussões continuam inconclusas. A mesma norma 

deixou espaço para que cada país legislasse segundo seus próprios critérios, gerando um misto 

entre responsabilização e exclusão. 

O que se vê, em verdade, é um jogo de interesses. De um lado a tentativa de 

defender o polo mais frágil da relação, de outro, a pressão daqueles que fazem o Estado se 

movimentar. Na Europa, tem prevalecido a desoneração do fornecedor, mesmo que, em 

alguns países, haja uma responsabilização parcial – limitada a certos produtos. 

No Brasil, apesar de inexistir uma posição unânime na doutrina, e de não 

haverem grandes decisões acerca da temática, a tendência tem sido contrária. Vem-se 

aplicando a responsabilização do fornecedor. Exemplo maior disso foi a determinação de 

pagamento de indenização aos portadores da Síndrome da Talidomida. 

O mais provável, porém, é que –– muito embora inexista uma definição sobre a 

aplicação ou não da responsabilização – cada vez mais casos apareçam, e isso de certo que 

obrigará ao legislador a tomar, em definitivo, uma resolução sobre a temática. 
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Sem a pretensão de resolver o problema, o presente trabalho se propõe a 

apresentar as diferentes posições doutrinárias sobre a questão. Assim, no capítulo inicial, 

serão abordados os aspectos centrais da responsabilidade civil. Em seguida será analisada a 

tutela do consumidor dentro do Código de Defesa. No capítulo seguinte, analisaremos a 

legislação comunitária europeia sobre a temática. Por fim, a posição dos doutrinadores 

brasileiros sobre o risco do desenvolvimento e sua aplicação pelo Superior Tribunal de 

Justiça. 
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2. A RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A Responsabilidade Civil está vinculada à ideia de que, em tendo o sujeito uma 

obrigação a ser cumprida, desvia-se desta conduta, ocasionando um dano a outrem. 

(CAVALIERI, 2012, p. 2). 

Nesse sentido, o Código Civil, nos artigos 186 e 927 e os artigos 389 e 475. Os 

primeiros tratando da responsabilidade civil extracontratual e os segundos, da 

responsabilidade civil contratual
1
. 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito.  

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

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

 

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais 

juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e 

honorários de advogado. 

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se 

não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização 

por perdas e danos. 

 

Assim, pela interpretação dos artigos acima, entende-se que não basta a 

violação ao direito, ou o descumprimento da obrigação, para gerar a responsabilidade – e, por 

conseguinte, o dever de reparar – mas o dano deve existir para que o sujeito seja 

responsabilizado. 

Desta forma, podem-se extrair dois dos elementos da responsabilidade civil: o 

ilícito
2
 (ou descumprimento de um dever, de uma obrigação) e o dano. Todavia, esses dois 

elementos necessitam estar ligados, através do que se denomina nexo de causalidade, que é o 

terceiro elemento da responsabilidade civil. 

Ora, se o dano ocorrido não está vinculado à conduta do sujeito, não será 

possível querer imputar-lhe uma responsabilização, faltaria a culpabilidade. Como no 

exemplo de uma seguradora de veículos que tenta reaver seu prejuízo mediante ação 

                                                           
1
 Segundo Cavalieri, como o Código de Defesa do Consumidor equiparou ao consumidor todas as vítimas do 

evento acidente de consumo (artigo 17), não há, no Código, distinção entre responsabilidade contratual e 

extracontratual no que concerne à responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Assim, o fundamento 

da responsabilidade, nesse caso, sempre será a violação no dever de segurança que deu causa ao acidente de 

consumo. (2012, p. 17) 
2
 Para Caio Mário, o foco da responsabilidade civil subjetiva é o ato ilícito, conforme artigo 186 do Código 

Civil. (2012, p. 43) 
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regressiva em face do restaurante no qual o consumidor (cliente do restaurante e contratante 

da seguradora) teve seu veículo roubado. 

No caso, o consumidor pode acionar a seguradora por estipulação contratual, 

tendo em vista que o seguro também cobriria a hipótese de roubo do veículo; mas a 

seguradora não tem como responsabilizar o restaurante tendo em vista que o roubo do veículo 

se deu por fato exclusivo de terceiro
3
. 

Nesse sentido, foi a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

no Recurso Especial (REsp.) 1321739/SP
4
 de relatoria do ministro Paulo De Tarso 

Sanseverino: 

 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE VEÍCULO. MANOBRISTA DE 

RESTAURANTE (VALET). RUPTURA DO NEXO CAUSAL. FATO 

EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 

EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDORA POR SUB-

ROGAÇÃO (SEGURADORA). [...] 5. O fato de terceiro, como excludente da 

responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, § 3º, II, do CDC), deve surgir 

como causa exclusiva do evento danoso para ensejar o rompimento do nexo 

causal. 6. No serviço de manobristas de rua (valets), as hipóteses de roubo 

constituem, em princípio, fato exclusivo de terceiro, não havendo prova da 

concorrência do fornecedor, mediante defeito na prestação do serviço, para o 

evento danoso. 7. Reconhecimento pelo acórdão recorrido do rompimento do nexo 

causal pelo roubo praticado por terceiro, excluindo a responsabilidade civil do 

restaurante fornecedor do serviço do manobrista (art. 14, § 3º, II, do CDC). 8. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1321739 SP 2012/0088797-0, 

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 

05/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2013) (grifo 

nosso) 

 

Neste julgado, o STJ inadmitiu a responsabilização por meio de ação de 

regresso da seguradora em face do restaurante, tendo em vista que o evento danoso teria se 

dado por fato exclusivo de terceiro, o que enseja aplicação da excludente. 

  

2.1. As modalidades de responsabilidade civil: subjetiva e objetiva 

 

Analisando o artigo 927, caput e parágrafo único, extrai-se que são duas as 

modalidades de responsabilidade civil: subjetiva e objetiva. 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

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

                                                           
3
 Sobre excludentes de responsabilidade na responsabilidade civil nas relações de consumo vide tópico 3.6. 

4
 Disponível em: < http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24164523/recurso-especial-resp-1321739-sp-2012-

0088797-0-stj> Acesso em 07 out 2013. 

http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24164523/recurso-especial-resp-1321739-sp-2012-0088797-0-stj
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24164523/recurso-especial-resp-1321739-sp-2012-0088797-0-stj
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A responsabilidade civil subjetiva, apesar de ser a regra em nosso ordenamento 

(artigo 927, caput, Código Civil), tem um campo de incidência muito menor que a 

responsabilidade objetiva (parágrafo único do mesmo artigo). 

Na responsabilidade civil subjetiva, será necessária, além da comprovação dos 

elementos já vistos, a existência de culpa do agente na prática da conduta danosa. Esta culpa, 

segundo Cavalieri, não se restringe a culpa stricto sensu, mas inclui o dolo (culpa lato sensu) 

(2012, p. 18) 

Em sua modalidade objetiva, dispensa-se a comprovação de culpa na conduta 

do agente, haja vista que assim a lei o prevê (parágrafo único: “independentemente de 

culpa”). Este tipo de responsabilidade é o que nos interessa para o presente trabalho, posto ser 

esta a modalidade adotada no Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 12 e 14. 

Ressalte-se, todavia, que, como bem traz Venosa, “somente pode ser definida 

como objetiva a responsabilidade do causador do dano quanto este decorrer de ‘atividade 

normalmente desenvolvida’ por ele” (v. 4, 2005, p.23). Ou seja, a responsabilidade objetiva só 

pode ser atribuída quando a atividade que ligada à causa do dano seja costumeira, e não 

eventual.
5
 

 

2.2. A função reparatória da responsabilidade civil e o dever de indenizar 

 

Antes de tratar propriamente da responsabilidade civil nas reações de consumo, 

faz-se necessário esclarecer o que motivou o legislador a prever o instituto da 

responsabilidade civil. 

Com a existência desses três fatores – ilícito, nexo causal e dano – nasce o 

dever de indenizar, consoante o artigo 927 supra. Por outra via, pode-se dizer também que 

nasce o direito de receber a indenização. 

A indenização “tem por finalidade tornar indemne o lesado, colocar a vítima na 

situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso” (CAVALIERI, 2012, p. 4), reparar o 

dano, “desfazendo tanto quanto possível seus efeitos” (DINIZ, v. 7, 2008, p. 7). Ou seja, 

reparar o lesado a fim de permitir o seu retorno ao estado em que se encontrava antes da lesão, 

restabelecendo o equilíbrio da relação (CAVALIERI, 2012, p. 14). 

Nas palavras de Feijó: 

                                                           
5
 Carlos Roberto Gonçalves exemplifica que aquele que celebra um contrato de compra e venda de sua 

residência não é considerado fornecedor, mas o construtor de imóveis sim, já que realiza a atividade de forma 

habitual e profissionalmente. (2003, p. 388-389) 
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Assim, é importante notar que a razão de reparação está pautada precipuamente na 

devolução dos fatos ao status quo ante ao dano causado, por meio da noção de 

restitutio in integrum; seguindo essa lógica, verifica-se que a função reparatória 

encontra sua delimitação no montante de dano sofrido pela vítima, pautando o 

paradigma de sua quantificação não na conduta (culpa) do agente, mas sim na 

figura do ofendido, de tal sorte que a indenização, sob tal ângulo, é determinada 

com base no exato dano sofrido pela vítima. (2013, p. 24) (grifo nosso) 

 

Assim, a priori o propósito da indenização, e logo da responsabilização civil, 

seria compensar o sujeito lesado, para restabelecer o equilíbrio entre os polos da relação. 

Nesse sentido, os artigos que tratam de responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor 

buscam tutelar o polo lesado – e mais vulnerável – da relação de consumo. 
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3. A TUTELA DO CONSUMIDOR 

3.1. A responsabilidade nas relações de consumo 

 

O consumidor não possuía qualquer atenção especial que tratasse dos danos 

decorrentes do consumo, tendo que ele próprio que arcar com todos os riscos do consumo, 

caso não conseguisse provar a culpa ou dolo do fornecedor. 

Todavia, o consumidor merece a máxima proteção e a garantia a sua saúde, e a 

chamada socialização dos riscos
6
 se faz imprescindível para que o consumidor não seja 

penalizado excessivamente pelos riscos do consumo. Acrescente-se que, em algumas 

situações, a comprovação da culpa é difícil, ou mesmo impossível. 

Diante das tantas situações danosas envolvendo o consumo e que, 

aparentemente, não possuíam solução (no caso, não existia ninguém a quem fosse imputada a 

responsabilidade), viu-se a necessidade de dispensar o consumidor do ônus de provar a culpa, 

ou seja, atribuir à relação de consumo a responsabilidade objetiva. 

Como bem explica Menezes: 

 

Como cresceu o número de eventos danosos com o desenvolvimento industrial, a 

tecnologia passou a representar uma ameaça à sobrevivência. E o princípio de que 

não há responsabilidade sem culpa foi se revelando inadequado às novas 

circunstâncias sociais, pois figuraria em obstáculo ao ressarcimento. (MENEZES, 

2006, p. 13) 

 

Foi em razão disso que o legislador de 1990 previu a responsabilização 

objetiva nas relações de consumo. “Deverá prevalecer, portanto, a responsabilidade de pleno 

direito do fabricante ou produtor que deve prever os efeitos danosos que o produto defeituoso, 

ou serviço, acarretará, dispensando, assim, o lesado de produzir prova.” (DINIZ, v.7, 2008, p. 

435) 

Como visto, a responsabilidade objetiva, do mesmo modo que a subjetiva, 

necessita da existência de uma atividade ilícita, o dano e o nexo causal. Todavia, difere esta 

daquela quanto ao elemento culpa, pois, aqui, tal é desnecessária para que haja imputação da 

responsabilidade ao agente (CAVALIERI, 2012, p. 150). 

Para Cavalieri, “[...] a responsabilidade civil nas relações de consumo é a 

última etapa dessa longa evolução da responsabilidade civil. [...] porquanto a responsabilidade 

                                                           
6
 De acordo com Menezes, “O avanço e a multiplicidade dos dados associados à consciência coletiva do direito à 

reparação, no presente estágio da sociedade industrial, também qualificada por sociedade de risco, conduzem ao 

processo de socialização da responsabilidade”. (2006, p. 14) 
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civil tradicional revelara-se insuficiente para proteger o consumidor.” (CAVALIERI, 2011, p. 

286). 

Assim, em 1990, a Lei nº 8.078 – o Código de Defesa do Consumidor – foi 

editada trazendo, em seu corpo, a previsão da responsabilidade objetiva
7
 do fornecedor, 

fabricante e construtor. 

 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de 

projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 

acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua utilização e riscos. (grifo nosso) 

 

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. (grifo nosso) 

 

Note-se que os artigos acima foram mais restritivos no tratamento dos 

responsáveis do que o artigo 3ª da mesma lei quando define fornecedor. 

 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

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

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

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

 

Isto posto, em princípio, a responsabilidade não poderia ser atribuída ao 

comerciante, tendo em vista que este “não tem controle sobre a eficácia e segurança dos 

produtos que vende” (VENOSA, v. 4, 2005, p. 219). 

Não obstante, ao comerciante, o Código do Consumidor atribui a 

responsabilidade chamada de subsidiária
8
, que será quando não puder se identificar o produtor 

ou importador; quando no produto não houver identificação do produtor ou importador; ou 

quando o comerciante não conservar nas condições adequadas os produtos perecíveis. Nesse 

sentido é o artigo 13 da referida Lei. 

 

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, 

quando: 

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser 

identificados; 

                                                           
7
 Como já dito (vide tópico 2.1.) a responsabilidade objetiva prescinde de culpa, mas “não desobriga o lesado da 

prova do dano e do nexo de causalidade entre o produto ou o serviço e o dano”. Todavia, Gonçalves faz uma 

ressalva acerca do ônus da prova desses elementos: “o juiz pode inverter o ônus da prova quando ‘for verossímil 

a alegação’ ou quando o consumidor for ‘hipossuficiente’, sempre de acordo com ‘as regras ordinárias de 

experiência’ (art. 6º, VIII).” (2003, p. 397) 
8
 Benjamin lembra que, por mais que a responsabilidade atribuída aos comerciantes seja subsidiária, não é 

hipótese rara, haja vista que muitos dos acidentes são causados por alimentos e medicamentos cujos  fabricantes 

são desconhecidos. (1999, p. 157) 
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II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, 

construtor ou importador; 

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis. 

 

Acrescente-se, por fim, que o Código Civil, no artigo 931, também imputa a 

“responsabilidade civil à empresa e aos empresários individuais vinculados à circulação dos 

produtos.”
9
; devendo-se utilizar o artigo 12 “na interpretação de aplicação do art. 931” 

(CAVALIERI, 2012, p.194) 

 

3.2. O risco do empreendimento 

 

Não podendo o consumidor arcar sozinho com os riscos do consumo, o Código 

de Defesa do Consumidor – CDC adotou a teoria risco do empreendimento para garantir que 

o consumidor não sairia prejudicado nas relações e para responsabilizar o fornecedor de 

produtos e serviços que não atendessem as regras de segurança exigidas na lei. 

Segundo essa teoria, o fornecedor de produtos ou serviços, que responde 

independente de culpa, o faz em razão do “[...] dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, bem como aos critérios de lealdade [...]. A responsabilidade decorre do simples 

fato de dispor-se alguém a realizar atividade [...]” (CAVALIERI, 2011, p. 287). 

Em outra obra, o mesmo autor traz:  

 

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais 

vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 

(CAVALIERI, 2012, p. 194). 

 

No mesmo sentido ensina Luiz Cláudio Silva: 

 

com base nessa teoria todo aquele que se propõe a desenvolver qualquer atividade 

no campo do fornecimento de bens e serviços consequentemente tem a obrigação de 

responder pelos fatos e vícios resultantes dessa atividade econômica, não se 

questionando aí se concorreu ou não com culpa no evento danoso. (2005, p. 63-64) 

 

Ou seja, o fornecedor lato senso já aceita para si o risco da atividade no 

momento que a inicia, pois, se assim não o fosse, o consumidor sempre, ou na maioria das 

vezes, sairia prejudicado em danos de consumo em que não há ou não se tem como provar a 

culpa do fornecedor. 

 

3.3. O direito-dever de segurança 

 

                                                           
9
 Enunciado 42 do Conselho de Justiça Federal. 
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Todavia, há de se explicar que o fornecedor não pode ser responsabilizado 

apenas pela existência do risco. Segundo Cavalieri, “risco é perigo, é mera probabilidade de 

dano [...]” (CAVALIERI, 2011, p.291). 

Assim, há que existir alguma situação a qual – associada ao risco – gere ao 

fornecedor o dever de indenizar. Nesse sentido, o Código Civil é bastante elucidativo: 

 

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, 

pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. (grifo nosso) 

 

Mas, qual seria esse direito violado? 

No caso de que estamos tratando – relações que envolvem o direito do 

consumidor – o direito violado seria o da segurança (em oposição ao risco assumido pelo 

fornecedor). 

Estabelece o CDC que nas relações de consumo deve ser preservada a 

segurança do consumidor como forma de garantir sua incolumidade física, atendendo, assim, 

um dos ditames do princípio universal da dignidade da pessoa humana. (CAVALIERI, 2011, 

p. 93). 

 

Art. 4. 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: (grifo nosso) 

 

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; (grifo 

nosso) 

 

Como todo direito deve estar vinculado a um dever, o direito à segurança 

assegurado ao consumidor, implica, necessariamente, um dever de segurança por parte do 

fornecedor.
 10

 

Foi com essa intenção que o legislador estabeleceu que o fornecedor deve 

responder pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos casos em 

que descumprir com o dever de segurança. 

 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 

                                                           
10

 Rafael de Freitas Dresch coaduna com este raciocínio quando diz que: “[...] o estudo da responsabilidade pelo 

fato do produto e do serviço está centrado na análise de direitos básicos do consumidor. Os direitos à segurança e 

à informação garantidos aos consumidores são correlatos ao dever de segurança e ao dever de informação 

impostos ao fornecedor. [...] o fundamento desses deveres está no princípio da boa-fé objetiva [...] [a qual] na 

responsabilidade por acidentes de consumo, define um padrão de segurança em grau de excelência” (2005, p. 

144-145) 
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reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de 

projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 

acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele 

legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 

entre as quais: (grifos nossos) 

 

Nesse viés, Benjamin assevera que o defeito gerador do dano é aquele 

relacionado à segurança: 

 

O defeito que suscita o dano não é o defeito estético, mas o defeito substancial 

relacionado com a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em 

consideração aspectos extrínsecos, como a apresentação do produto, e intrínsecos, 

relacionados com a sua utilização e a época em que foi colocado em circulação. 

(1999, p. 162) 

 

Para garantir a segurança do consumidor, o fornecedor deve observar, além do 

dever de segurança, o princípio da prevenção trazido nos artigos 8, 9 e 10 do CDC. 

 

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão 

riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. 

Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as 

informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam 

acompanhar o produto. (grifo nosso) 

 

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. (grifo nosso) 

 

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou 

serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou 

periculosidade à saúde ou segurança. (grifo nosso) 

 

Pelos artigos acima, vê-se que o fornecedor, além do cuidado que deve ter ao 

inserir um produto no mercado deve agir de forma a prevenir que tais produtos venham a 

causar danos. Desta forma, não deve inserir no mercado produtos caso persistam dúvidas 

sobre sua nocividade ou periculosidade, e também deve informar ao consumidor sobre os 

riscos inerentes àquele produto.
11

 

Daí, extraímos um corolário do dever de segurança, o dever de informação. 

 

                                                           
11

 Art. 7º - Como medida de segurança sanitária e a vista de razões fundamentadas do órgão competente, poderá 

o Ministério da Saúde, a qualquer momento, suspender a fabricação e venda de qualquer dos produtos de que 

trata esta Lei, que, embora registrado, se torne suspeito de ter efeitos nocivos à saúde humana. (Lei 6.360/76 - 

Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos 

e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências). 
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3.4. Do direito-dever de informação 

 

Como visto acima, o dever de informação pode ser considerado uma 

consequência do dever de segurança, ambos impostos pelo Código do Defesa do 

Consumidor.
12

 

 

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, tributos 

incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (grifo nosso) 

 

Acontece que o consumidor, vulnerável intrinsecamente
13

, necessita que o 

fornecedor – detentor da capacidade técnica – transmita a ele as informações relativas ao 

produto para que este possa, de forma mais consciente, “manifestar a sua decisão de maneira 

refletida” (CAVALIERI, 2011, p. 96). 

Daí porque, para Cavalieri, o direito à informação é “um instrumento de 

igualdade e de reequilíbrio da relação de consumo”. (2011, p. 96) Mais uma vez, um dever 

contrapondo-se a um direito.
14

 

O Código traz o dever de informar em todos os momentos do consumo: antes, 

durante e até depois da formação da relação de consumo, como se vê adiante. 

 

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. 

Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as 

informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam 

acompanhar o produto. (grifo nosso) 

 

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. (grifo nosso) 

 

Art. 10. [...] 

§ 1° O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução 

no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, 

                                                           
12

 Não se pretende esgotar os questionamentos e as explicações acerca dos princípios, direitos e deveres que 

norteiam o direito do consumidor. Nem se busca determinar uma ligação única entre estes institutos. O que se 

quer é apresentar a interdependência desses mecanismos no fim de facilitar a análise das posições acerca do risco 

do desenvolvimento.  
13

 Nesse sentido, Benjamin ensina: “o consumidor certamente é aquele que não dispõe de controle sobre os bens 

de produção e, por conseguinte, deve se submeter ao poder dos titulares destes, concluindo que, por conseguinte, 

consumidor é, de modo geral, aquele que se submete ao poder de controle dos titulares de bens de produção, isto 

é, os empresários.” (1999, p. 54-55) 
14

 Nesse sentido, vide explicação trazido no tópico 3.3. (nota de rodapé nº 10) 
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deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos 

consumidores, mediante anúncios publicitários. (grifo nosso) 

 

A falta de respeito a este dever de informação pode acarretar a 

responsabilidade do fornecedor pelo chamado risco inerente, em casos de produtos que 

apresentem nocividade e/ou periculosidade sem aviso aos consumidores. 

 

3.5.  O defeito como fato gerador da responsabilidade do fornecedor 

 

Como vimos, a responsabilidade civil possui diversas espécies, dentre elas, a 

responsabilidade contratual e a extracontratual. O fato gerador da responsabilidade civil difere 

em cada uma dessas espécies. 

No caso da responsabilidade contratual, a responsabilidade se dá pelo 

inadimplemento do contrato (artigo 389 e seguintes do Código Civil); na responsabilidade 

civil extracontratual subjetiva, fato gerador da responsabilidade será a conduta culposa do 

agente. Na relação de consumo, este fato gerador “não é mais a conduta culposa, tampouco a 

relação jurídica contratual, mas, sim, o defeito do produto ou do serviço” (CAVALIERI, 

2011, p. 53). A este defeito o Código de Defesa do Consumidor deu o nome de fato do 

produto
15

. 

Assim, apenas os danos causados em decorrência de defeitos do produto 

podem ser imputados ao fornecedor, sendo-lhe, assim, atribuída a responsabilidade objetiva. 

Nesse sentido é o que traz o artigo 12, CDC: 

 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, 

fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 

acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua utilização e riscos. (grifo nosso) 

 

Um produto é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que dele 

legitimamente se espera. A este respeito, remetemos o leitor ao tópico 3.3., que trata do 

direito-dever de segurança. 

Como defeitos mais comuns temos: “os acidentes de trânsito por defeito de 

fabricação do sistema de freios do veículo, o não funcionamento de extintores de incêndio, 

[...] a fabricação de medicamentos [...] em desobediência à formula” (RIZZARDO, 2007, p. 

412). 

                                                           
15

 Vide Seção II do CDC. 
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3.6.  As excludentes de responsabilidade trazidas no CDC 

 

Como já visto, para que haja responsabilização do fornecedor – mesmo sendo a 

responsabilidade nas relações de consumo dita objetiva – é necessário que haja nexo causal 

entre a conduta do agente e o dano suportado pelo consumidor. 

A inexigibilidade do nexo causal somente se dá em casos da aplicação da 

Teoria do Risco Integral
16

. 

O CDC traz os seguintes dispositivos para embasar a necessidade do nexo: 

 

Art. 12. [...] 

§ 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. 

(grifo nosso) 

 

Art. 14. [...] 

§ 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. 

(grifo nosso) 

 

Acerca das excludentes trazidas no artigo 12 – que trata da responsabilidade 

pelo fato do produto – algumas considerações merecem ser feitas. 

Quando um produto é posto no mercado, presume-se que o foi feito por seu 

fornecedor. O que a lei busca com o inciso I é que o fornecedor prove que a colocação do 

produto não se deu por sua atividade, como no caso de produtos falsos. (CAVALIERI, 2011, 

p. 302). 

Acerca do inciso III, Cavalieri faz a ressalva de que, em verdade, não há que se 

falar em culpa, mas, sim, em fato exclusivo
17

 do consumidor ou de terceiro; já que a 

responsabilidade aqui é objetiva, envolvendo o nexo de causalidade, e não a culpa. (2011, p. 

303). 

                                                           
16 

Segundo essa teoria, não há necessidade de comprovação do nexo causal para que haja a responsabilização. 

Todavia, ela só se aplica a casos específicos, quais sejam: danos causados por acidentes nucleares e danos 

causados a bens e pessoas no solo, provocados por atentados terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de 

empresas aéreas brasileiras no Brasil ou no exterior. Nesse sentido, o artigo 1º da Lei nº 10.309 de 22 de 

novembro de 2001 e o artigo 21, inciso XXIII, alínea “d” da Constituição Federal de 1988. 
17

 Benjamin explica 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 o prejuízo, cabendo à 

vítima arcar com a outra metade.” (1999, p. 166) 
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Este inciso traz uma excludente que evidencia que, se o dano foi decorrente 

exclusivamente de uma conduta do consumidor, o fornecedor não pode ser responsabilizado. 

“É o caso [...] do consumidor que faz uso do medicamento em doses inadequadas e 

contrariando prescrição médica. [...] Não há como responsabilizar o fornecedor do 

medicamento porque o dano não foi causado por defeito no produto.” (CAVALIERI, 2011, p. 

303). 

É bom esclarecer que o terceiro trazido na lei é alguém estranho à cadeia de 

consumo. Não podendo ser o comerciante, nem os prepostos, empregados ou representantes 

em razão dos termos do artigo 34. (CAVALIERI, 2011, p. 307). 

 

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos 

de seus prepostos ou representantes autônomos. 

 

A excludente trazida no inciso II é a que mais nos interessa para o presente 

trabalho. 

Como já visto
18

, o defeito é o fato que enseja a responsabilidade civil na 

relação de consumo. Desta forma, em não havendo defeito, não haverá responsabilidade; a 

existência dessa excludente dispensaria as demais. (CAVALIERI, 2011, p. 303). 

Em suma, como o defeito é o fato gerador da responsabilidade, logo, sem 

defeito não há responsabilidade, pode-se dizer que a inexistência de defeito é – na prática – a 

única excludente existente e necessária para resguardar o fornecedor, pois, em havendo culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, significa que, o fornecedor não será responsabilizado 

– pois não houve defeito.  

 

3.7. As demais excludentes: o caso fortuito e a força maior 

 

Embora não trazidos no rol dos artigos 12 e 14 do CDC, o caso fortuito e a 

força maior não podem – simplesmente – ser ignorados quando se trata das excludentes de 

responsabilidade. 

Primeiro porque a legislação civil prevê que o caso fortuito e a força maior 

eximem a responsabilidade. 

 

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou 

força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. 

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, 

cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. 

 

                                                           
18

 Vide tópico 3.5. 
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Segundo porque, em se atribuindo a responsabilidade ao fornecedor 

indiscriminadamente em ocasiões de caso fortuito ou de força maior, estar-se-ia aplicando o 

risco integral do fornecedor, o que não foi a intenção do legislador. (VENOSA, v. 4, 2005, p. 

229) 

Terceiro porque, como já dito, o fornecedor não poderá ser responsabilizado 

sem que haja defeito, como expresso no artigo 12, §3, II e no artigo 14, §3º, I. 

Há que se fazer, todavia, a diferenciação entre fortuito interno e fortuito 

externo para que se entenda – de acordo com o momento de ocorrência da força maior – se 

existe ou inexiste defeito, e assim, se restaria caracterizada ou não a responsabilidade do 

fornecedor. 

 

3.7.1.  Diferenciação entre fortuito interno e fortuito externo 

 

Fortuito é algo que ocorre sem que seja esperado, um fato imprevisível. 

Este fato pode se dar em dois momentos: antes de ser colocado no mercado – 

quando da fabricação do produto (ou prestação do serviço), e após ser colocado no mercado. 

Quando este fato imprevisível ocorre no primeiro momento – durante a 

fabricação ou até a introdução do produto no mercado – o fornecedor deve ser 

responsabilizado, já que este fato caracterizaria um defeito no produto, causa de 

responsabilidade do fornecedor
19

. 

Este primeiro caso traduz o conceito de fortuito interno, o qual leva à 

responsabilização do fornecedor. 

Entretanto, caso o fato imprevisível venha a ocorrer no segundo momento – 

após a introdução do produto no mercado – o fornecedor não pode ser responsabilizado, haja 

vista que o fato não tem relação com a atividade do fornecedor, logo, não haveria defeito. 

A este segundo caso dá-se o nome de fortuito externo, o que, para Cavalieri, é a 

“verdadeira força maior” (2011, p. 308). 

Como bem sintetiza CALIXTO: 

 

Na primeira hipótese [fortuito interno] não há exclusão de responsabilidade, pois 

não há rompimento de nexo de causalidade entre o defeito do produto e o dano por 

ele produzido, estando ainda o fornecedor obrigado a garantir a segurança de seus 

produtos; na segunda hipótese [fortuito externo], entretanto, o fortuito tem o condão 

de romper o nexo causal, uma vez que o fato é totalmente estranho à atividade do 

fornecedor, não havendo possibilidade de responsabilizá-lo. (2004, p. 162) 
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 Há que se lembrar de que o fornecedor responde pelos riscos da atividade, como explicado no tópico 3.2. 
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Conclui-se, portanto, que, caso o fortuito seja interno, o fornecedor deve ser 

responsabilizado; já se for caso de fortuito externo, a responsabilidade será excluída. 

 

3.8. O risco do desenvolvimento 

 

Antes de analisar sua aplicação nas legislações e jurisprudências estrangeiras e 

nacionais, faz-se mister conceituar o que seria risco do desenvolvimento. 

Segundo Calixto, 

 

riscos do desenvolvimento são aqueles riscos não cognoscíveis pelo mais avançado 

estado da ciência e da técnica no momento da introdução do produto no mercado de 

consumo e que só vêm a ser descobertos após um período de uso do produto, em 

decorrência do avanço dos estudos científicos (2004, p. 175-176) 

 

E, para Rocha, risco do desenvolvimento “é aquele risco que não pode ser 

cientificamente conhecido no momento do lançamento do produto no mercado, vindo a ser 

descoberto somente após um período de uso do produto” (1992, p. 110) 

Ulhoa explica que mesmo que o fornecedor se preocupe em pesquisar as 

consequências de um novo produto utilizando da ciência e tecnologia mais avançadas no 

mundo, o produto pode apresentar efeitos lesivos somente após a introdução no mercado, 

ocasionando danos que – antes, não foram identificados. Estes seriam os chamados riscos do 

desenvolvimento. (1994, p. 82) 

Assim, risco do desenvolvimento seria aquele ao qual poderia estar submetido 

um produto que – após ter passado pelos diversos testes existentes à época – foi introduzido 

no mercado e, após o desenvolvimento da ciência, teve constatada sua periculosidade ou 

defeito. 

Ou seja, pode-se chegar à conclusão que “risco do desenvolvimento” seria a 

abreviação de “riscos que o desenvolvimento técnico e científico permite descobrir” 

(LUCAN, 1990 apud CALIXTO, 2004, p. 175). 

Os casos mais famosos envolvendo a temática são o cigarro – que, hoje, já se 

sabe causar problemas de saúde, como câncer; o medicamento Cotergan-Talidomida, que era 

utilizado por gestantes para evitar enjoos e que gerou o nascimento de fetos com 

deformidades físicas
20

; e o anticolesterol MER-29, que levou à cegueira as pessoas que o 

utilizaram. (CALIXTO, 2004, p. 177-178) 

                                                           
20

 No Brasil, a Lei º 7.070/1982 concedeu pensão especial para os deficientes físicos decorrentes do uso da 

Talidomida, e Lei nº 12.190/2010 concedeu indenização por dano moral às vítimas da Talidomida. 
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Sobre o risco do desenvolvimento, a questão – ainda controvertida – seria 

sobre a forma de sua aplicação, ou seja, se este seria causa de responsabilização do fornecedor 

ou se seria excludente de sua responsabilidade. 

Indo mais a fundo, a questão é, na verdade, quem deve arcar com os riscos 

advindos do desenvolvimento, o consumidor ou o fornecedor? 

Nesse sentido, passaremos a analisar como está a situação na comunidade 

Europeia e no Brasil acerca da aplicabilidade dessa teoria. 
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4. O RISCO DO DESENVOLVIMENTO NO DIREITO COMUNITÁRIO 

EUROPEU 

4.1. A Diretiva 85/374 do Conselho da União Europeia 

 

A Diretiva 85/374 é uma, dentre tantas
21

, que trata sobre a proteção do 

consumidor no direito comunitário europeu. Resultado de diversas discussões envolvendo a 

defesa do consumidor, inclusive, a questão do risco do desenvolvimento, tal diretiva atende a 

necessidade de se estabelecer a responsabilidade pelos produtos com defeitos postos em 

circulação, a fim de garantir a proteção do consumidor face os danos causados por estes 

produtos. 

Nesse sentido, Durá, “la Directiva se justifica em la necessidad de establecer in 

régimen especial de responsabilidad por la puesta em circulación de productos que presenten 

un defecto de seguridad y causen um daño individual o masivo” (2007, p. 118) 

Seguindo a tendência moderna de responsabilidade civil, a diretiva 85/374 

adota o sistema de responsabilidade objetiva
22

 (RUBIO, 1999, p. 67, tradução nossa), 

dispensando a prova da culpa, mas sem eximir o lesado de provar o defeito, o dano e o nexo 

causal entre um e outro. Conforme artigo 4º: 

 

Artigo 4o 

Cabe ao lesado a prova do dano, do defeito e do nexo causal entre o defeito e o 

dano. 

 

A problemática dos riscos do desenvolvimento foi um dos temas mais 

discutidos na feitura da Diretiva
23

 (RUBIO, 1999, p. 66-67, tradução nossa), sendo que havia 

defensores de sua aplicação como causa de responsabilização do fornecedor e outros, como 

causa de exclusão de responsabilidade. 

Rubio descreve que os países que defendiam a aplicação dos riscos do 

desenvolvimento como causa de responsabilidade
24

, o faziam com base na ideia de que o 

                                                           
21

 Podemos citar também as diretivas 84/450, sobre publicidade enganosa; 85/577, sobre contratos fora dos 

estabelecimentos comerciais; 87/102 sobre crédito de consumo; dentre outras (DURÁ, 2007, p. 98, tradução 

nossa) 
22

 Texto original: Para centrar el assunto del que se va a tratar conviene recordar que según el art. 1 de la 

Directiva 85/374 “El productor” (y lãs personnas a el asimiladas conforme al art. 3) “será responsable de lós 

daños causados por lós defectos de lós productos”, responsabilidad que – no sin matices – se configura como 

objetiva, pues para considerarla el consumidor no tiene que probar la culpa del productor, sino únicamente el 

daño, el defecto del producto y la relación de causalidad entre ambos (art. 4). 
23

 Texto original: [...] sino también porque el [tema] de los riesgos de desarrollo fue precisamente uno de lós 

temas más controvertidos em el processo de elaboración de la Directiva [...]. 
24

 A autora cita como exemplos Bélgica, Dinamarca, Grécia, França, Irlanda e Luxemburgo (1999, p.68). 
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produtor poderia compensar o risco no preço final do produto, e, assim, repassá-lo à 

coletividade de consumidores (1999, p. 68, tradução nossa)
25

. 

Já os contrários a isso e favoráveis a exclusão
26

 argumentavam que assim não 

se impedira o desenvolvimento da indústria europeia na produção de produtos de tecnologias 

mais avançadas (RUBIO, 1999, p. 68, tradução nossa).
27

 

Após essas discussões, a Diretiva trouxe, especificamente, em seu artigo 7º, 

uma norma acatando a aplicação da exclusão da responsabilidade pelos riscos do 

desenvolvimento: 

 

Artigo 7o 

O produtor não é responsável nos termos da presente directiva se provar: 

[...] 

e) Que o estado dos conhecimentos científicos e técnicos no momento da colocação 

em circulação do produto não lhe permitiu detectar a existência do defeito, 

[...] 

 

Explicitamente, a Diretiva optou por tratar o risco do desenvolvimento como 

causa de exclusão de responsabilidade, tendo em vista uma “justa repartição de riscos”
28

 

entre consumidor lesado e produtor. 

Todavia, como o objetivo da diretiva era apenas orientar e aproximar as 

disposições legislativas dos Estados-Membros sobre a matéria de responsabilidade decorrente 

dos produtos defeituosos, e não impor uma nova normatização, ela deixou espaço para que os 

países membros legislassem internamente – mesmo em contrário – sobre alguns pontos da 

norma; inclusive sobre a questão da responsabilização pelos riscos do desenvolvimento: 

 

Artigo 15o 

1. Qualquer Estado-membro pode: 

[...] 

b) Em derrogação da alínea e) do artigo 7o, manter ou, sem prejuízo do 

procedimento definido no nº 2, prever na sua legislação que o produtor é 

responsável, mesmo se este provar que o estado dos conhecimentos científicos e 

técnicos no momento da colocação do produto em circulação não lhe permitia 

detectar a existência do defeito; (grifo nosso) 

                                                           
25

 Texto original: [...] por un lado los países que pedían la eliminación de los riesgos de desarrollo como causa de 

exoneración de la responsabilidad [...], apoyándose en la idea de que se estos riesgos recaíam sobre el productor 

éste podría repercutirlos en el coste del respectivo seguro y en el precio final del producto con lo que en 

definitiva el coste se repartiría entre la colectividad de consumidores [...]. 
26

 A autora cita como exemplos Itália, Países Baixos e Reino Unido (1999, p. 68). 
27

 Texto original: [...] en otra órbita se situaban los países partidarios de la introducción de los riesgos de 

desarrollo como causa de exoneración de la responsabilidad del productor [...], con el argumento de que de no 

producirse aquélla se frenaría el desarrollo de la industria europea en los productos de tecnología más avanzada. 
28

 No início de seu texto, a Diretiva 85/374 traz o que seria uma exposição de motivos da legislação; e inclui a 

seguinte justificativa: “Considerando que uma justa repartição dos riscos entre o lesado e o produtor implica que 

este último se possa eximir da responsabilidade se provar a existência de determinados factos que o isentem;”. 
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Foi utilizando dessa previsão que alguns países optaram por não excluir a 

responsabilização dos fornecedores pelos riscos do desenvolvimento, como o Luxemburgo, a 

Finlândia e a Espanha – relativamente aos produtos alimentares e aos medicamentos, a 

Alemanha – no sector farmacêutico, e a França – nos produtos extraídos do corpo humano e 

aos produtos entrados em circulação antes de maio de 1998 (CONSELHO, 1999). 

Por outro lado, entre os países europeus, tem prevalecido a ideia de exclusão da 

responsabilidade do fornecedor em casos de risco de desenvolvimento
29

 (CALIXTO, 2009, p. 

2; RUBIO, 1999, p. 69), seguindo a orientação geral da diretiva, como é o caso do Reino 

Unido
30

, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Holanda, Áustria, Dinamarca, Suécia
31

 e Bélgica 

(CALIXTO, 2009, p. 2). 

Vê-se com isso, a dificuldade no tratamento do tema, pois nem mesmo o 

legislador comunitário europeu ou os países membros da união europeia tiveram uma posição 

uniforme sobre o tema. (BERTOGLIO, 2007, p. 110) 

Um ponto, contudo, não pode ser ignorado. Para se considerar o risco do 

desenvolvimento como causa de excludente de responsabilidade, eximindo o fornecedor de 

arcar com os prejuízos causados ao consumidor, há que se ter certeza de que o fornecedor – 

ao introduzir o produto no mercado – utilizou de toda a técnica para saber da existência do 

defeito. Nas palavras de Calvão: 

 

Não basta, pois, que seja difícil ou dispendioso descobrir o defeito, que outros 

produtores façam o mesmo e, até, que seja respeitada a prática, o uso e o costume da 

indústria. Crucial e decisivo é a incognoscibilidade do defeito e periculosidade do 

produto segundo o estado geral da arte, o estado planetário dos conhecimentos 

científicos e técnicos, no sector. (1990, p. 511) (grifo do autor) 

 

Ou seja, o critério utilizado para se definir que foi utilizada a melhor técnica 

disponível no momento da colocação do produto no mercado – e mesmo assim não se 

constatou defeito – não pode ser subjetivo (de cada fornecedor), mas um critério objetivo que 

abarque o conhecimento mundial acerca da matéria, sendo ônus do fornecedor provar que se 

acautelou deste conhecimento antes de expor o consumidor ao produto. 

 

                                                           
29

 Texto original: Lo cierto es que la gran mayoría de los países acoen en su legislación interna esta causa de 

exoneración. 
30

 Sobre o Reino Unido, Rubio esclarece que “la fórmula utilizada en su legislación interna parace más 

restrictiva que la de la Directiva, lo que ha ocasionado dudas sobre su adaptación a ésta.” (1999, p. 69) 
31

 María Paz G. Rubio, citando D. Jiménez Liébana, faz a seguinte ressalva acerca da Suécia: “[...] que 

contemplándolo en su legislación con anterioridad, la modifica en el sentido de introducir los riesgos de 

desarrollo como causa de exoneración para no perjudicar a su propia industria. (LIÉBANA, 1998 apud RUBIO, 

1999, p. 69) 
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4.2. O Livro Verde 

 

Um “livro verde” é um documento de consulta produzido pelo governo antes 

de introduzir uma nova lei; serve para permitir o debate e dar ao governo o feedback sobre o 

assunto. 

Em 1999, decorrente do encontro da Comissão das Comunidades Europeias em 

Bruxelas, foi editado o livro verde sobre a responsabilidade civil decorrente dos produtos 

defeituosos. 

Este documento visava analisar a Diretiva 85/374 da Comissão europeia no 

sentido de averiguar se ela continuava a “cumprir os seus objectivos em relação aos novos 

riscos que a sociedade europeia terá de enfrentar no novo milênio” (CONSELHO, 1999, p. 1). 

 

O Livro Verde tem, pois, uma dupla finalidade: por um lado, (1) permitir recolher 

informações a fim de avaliar a aplicação da directiva "no terreno", tendo em conta as 

experiências dos agentes envolvidos (designadamente, a indústria e os 

consumidores) e verificar, em definitivo, se ela cumpre os seus objectivos; por outro 

lado, (2) servir para "testar" as reacções a uma eventual revisão relativamente às 

questões mais sensíveis desta legislação. (1999, p. 1). 

 

Como bem traduz Tula Wesendonck, 

 

O Livro Verde não é uma lei, mas é produto de um estudo evolutivo sobre a 

aplicação da Diretiva 85/374, avaliando a repercussão de sua aplicação na 

Comunidade Europeia e também questionando sobre a conveniência da Diretiva e a 

necessidade de atualização Ca mesma, tendo em vista a sua efetividade em relação 

aos riscos a que a sociedade atual está exposta. 

 

Em relação ao risco do desenvolvimento, o documento questiona “se a 

supressão da causa de exoneração de responsabilidade prevista na alínea e) do artigo 7.º da 

directiva teria consequências muito prejudiciais para a indústria e/ou o sector dos seguros.” 

Indicando que a Comissão deve utilizar-se da experiência dos países que não aplicam a 

exoneração (em sentido contrário ao que indica a Diretiva) para analisar as consequências 

dessa exoneração para os produtores europeus. (1999, p. 22) 

Contudo, o documento traz um questionamento pertinente e, até mesmo, 

preocupante, ao qual se aliam os defensores da responsabilização: 

A eliminação desta causa de exoneração poderá colocar problemas do ponto de vista 

da segurabilidade destes riscos, devido à falta de critérios para prever a 

probabilidade de um risco de que, no momento da comercialização do produto, se 

desconhece a existência 50. Porém, se um risco é demasiadamente grande para 

ser coberto por uma seguradora, não será igualmente insuperável para o 

consumidor? (1999, p. 22) (grifo nosso) 
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5. O RISCO DO DESENVOVIMETO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

O legislador brasileiro foi silente quanto à aplicação dos riscos do 

desenvolvimento. Ao contrário do que fez o legislador comunitário, ele não previu 

expressamente a forma de aplicação da teoria do risco do desenvolvimento, seja como causa 

de responsabilização ou excludente – seguindo o que foi feito por aquele. 

Em razão disso, a aplicação do risco do desenvolvimento é uma das questões 

mais controvertidas da matéria consumeirista, tendo defensores e apoiadores para ambas as 

formas de aplicação. 

Dificultando ainda mais a situação, a jurisprudência nacional é pouco 

expressiva sobre assunto, não se podendo dizer que possui um posicionamento definido, 

servindo apenas de argumento para uma das correntes. 

Apesar das discussões, o Conselho de Justiça Federal já apresentou seu 

posicionamento sobre o assunto na I Jornada de Direito Civil. 

Assim, passemos a analisar os argumentos de ambos os posicionamentos 

doutrinários e expor qual o posicionamento que a jurisprudência tem sobre a questão. 

 

5.1. Diferenciação entre risco do desenvolvimento e produto de melhor qualidade 

 

Antes de propriamente tratar sobre as discussões acerca da aplicação do risco 

do desenvolvimento, uma questão que suscita dúvidas e que deve ser esclarecida logo de 

início é a diferenciação entre um produto considerado com defeito e um produto de melhor 

qualidade. 

A princípio, tal distinção pode não parecer pertinente, mas, como veremos, 

pode-se confundir a colocação de um produto de melhor qualidade no mercado com a 

implicação da responsabilização pelo risco do desenvolvimento – para aqueles que entendem 

pela responsabilização – face o produto anterior, de qualidade inferior. 

Assim, o CDC trouxe o artigo 12 para que não pairassem dúvidas a este 

respeito. 

 

Art. 12. [...] 

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade 

ter sido colocado no mercado. 
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Assim, há que se dizer que a ideia é que os avanços tecnológicos não tornam os 

produtos anteriores defeituosos (CAVALIERI, 2012, p. 538); tal fato deve ser considerado 

normal, tendo em vista o constante avanço das técnicas. 

O exemplo mais citado nos livros, e ao qual Calixto atribui a Calvão, é o caso 

da introdução no mercado de veículos com o sistema de freios ABS – para evitar o 

travamento das rodas. (CALIXTO, 2004, p. 147) (CALVÃO, 1990, p. 644-645) 

O fato de os novos veículos serem produzidos com este equipamento não torna 

os veículos anteriores defeituosos, apenas, menos modernos. Daí porque não há como se 

atribuir ao fornecedor obrigação de indenizar por eventuais danos causados ao consumidor em 

razão da inexistência de freios ABS no carro. (SANSEVERINO, 2010, p. 340) 

Assim, não haveria como “penalizar o fornecedor se, tempos após o 

lançamento de seu produto com a melhor técnica da época, foi obtido produto com técnica 

superior” (VENOSA, v. 4, 2005, p. 231) 

Por fim, há que se dizer que este entendimento (do artigo 12, § 2º do CDC) é o 

mesmo do direito comunitário, tendo em vista a previsão do artigo 6º número 2 da Diretiva 

85/374
32

. 

 

5.2. O risco do desenvolvimento como excludente de responsabilidade 

 

Primeiramente é necessário indicar os artigos do CDC que fazem com que a 

doutrina se insurja contra a responsabilização do fornecedor de produtos pelos riscos do 

desenvolvimento. 

 

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou 

serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou 

periculosidade à saúde ou segurança. (grifo nosso) 

 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos [...] 

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele 

legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias 

relevantes, entre as quais: 

I - sua apresentação; 

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - a época em que foi colocado em circulação. 

[...] 

                                                           
32

 Artigo 6o 

[...] 

2. Um produto não será considerado defeituoso pelo simples facto de ser posteriormente colocado em circulação 

um produto mais aperfeiçoado. 
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§ 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; (grifos 

nossos) 

 

Para Venosa, o CDC não admitiu a aplicação do risco do desenvolvimento 

como forma de responsabilizar o fornecedor. Isso porque, segundo ele, a dicção legal do 

artigo 12 do referido diploma faz com que se chegue a essa conclusão. 

 

Art. 12. [...] 

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele 

legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias 

relevantes, entre as quais: 

[...] 

III - a época em que foi colocado em circulação. 

 

Ou seja, o critério segurança – logo a existência de defeito – deve ser avaliado 

de acordo com a técnica da época em que o produto foi posto em circulação. (VENOSA, v. 4, 

2005, p. 230)  

O autor, contudo, ressalta que “a matéria suscita acaloradas dúvidas nos casos 

concretos [...] [devendo] o juiz verificar se o fornecedor não assumiu o risco de colocar no 

mercado produto sem a devida experimentação e sem as devidas cautelas sobre sua 

nocividade” (VENOSA, v. 4, 2005, p. 230-231) 

E citando James Marins (MARINS, 1993 apud VENOSA, v. 4, 2005, p. 231): 

 

Se se levar em conta a época em que o produto foi colocado no mercado de consumo 

– circunstância obrigatoriamente relevante – não pode haver legítima expectativa de 

segurança que vá além da ciência existente. [aqui o autor se refere ao artigo 12 que 

fala em legítima expectativa de segurança - comentário nosso] Isto é, qualquer 

expectativa de segurança somente é legítima se não pretender que o produto possa 

superar o próprio grau de conhecimento científico existente quando de sua 

introdução no mercado. Com isto se quer dizer que o limite da previsibilidade exclui 

a obrigação de reparar aqueles eventos danosos que no momento da comercialização 

do produto não houveram podido ser previstos de acordo com o nível de 

conhecimentos científicos e técnicos existentes nesse momento, chegando mesmo a 

possibilitar que se afirme tratar de hipótese de “caso fortuito”, liberador da 

responsabilidade. 

 

Portanto, segundo o autor, o consumidor só pode esperar que um produto seja 

seguro na medida em que é possível ao fornecedor oferecer esta segurança (de acordo com a 

técnica mundialmente existente). Se o produto foi colocado no mercado, foi considerado 

seguro, logo, inexistia defeito. 

Ou seja, porque o fornecedor não tinha como saber da existência de um defeito, 

não haveria defeito. Em razão disso, o risco do desenvolvimento deve ser tratado como causa 

excludente. 
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Acerca da “legítima segurança” esperada pelo consumidor, defende-se que esta 

segurança somente poderá ser considerada legítima na medida em que era possível ao 

fornecedor oferecer tal segurança, ou seja, dentro dos conhecimentos existentes à época. 

 

Art. 12. [...] 

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele 

legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 

entre as quais: 

 

Como bem nota Menezes et all, “somente em vista do art.12, §1ª, inciso III, já 

se teria um entrave no reconhecimento de defeito relacionado àquele risco do 

desenvolvimento” (MENEZES; COELHO; BUGARIM, 2011, p. 11) 

Calixto ensina que: 

 

a verificação de defeito no produto é o da época de sua introdução no mercado. 

Assim, a segurança legitimamente esperada do produto é aquela verificada, de forma 

objetiva, no momento de sua introdução no mercado e não a segurança que se podia 

esperar no momento de sua concepção, mais favorável ao fornecedor, ou aquela que 

se pode esperar no momento da ocorrência do dano, mais favorável ao consumidor. 

(CALIXTO, 2004, p. 145-146) 

 

Segundo Calvão, o produtor tem a responsabilidade de detectar o defeito diante 

das técnicas existentes ao tempo do lançamento do produto. Se tal responsabilidade fosse 

verificada ao tempo de ocorrência do fato danoso, “teríamos uma inequívoca aplicação 

retroactiva do padrão ou da medida da responsabilidade”, pois se estaria responsabilizando o 

fabricante “por um defeito existente mas indetectável no estado da ciência e da técnica em 

momento anterior, o momento da distribuição do produto” (1990, p. 509) 

E acrescenta, “o critério da lei é objectivo, não atendendo ao produtor 

concreto” (1990, p. 510) (grifo do autor), ou seja, assim como aplicado no direito 

comunitário, o fornecedor tem que comprovar a absoluta impossibilidade de constatar o 

defeito à época de introdução do produto, tendo que provar que se utilizou de todo o 

conhecimento mundialmente existente para conseguir se eximir da responsabilidade. 

Rocha
33

 também coaduna com esse pensamento quando traz em sua obra a 

ideia de “impossibilidade absoluta”, falando também em “impossibilidade geral da ciência e 

da técnica” para a descoberta do defeito, ou seja, a impossibilidade de descoberta do defeito 
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 Ao explicar a questão sobre o critério objetivo para constatar a existência de um defeito, Rocha não está 

expondo sua opinião sobre a aplicação do risco do desenvolvimento no Direito brasileiro, tanto que, seguindo em 

seu livro, apresenta sua opinião favorável à responsabilização do fornecedor, como será citado no subtópico 

seguinte. 
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não é apenas sua “impossibilidade subjetiva”, mas “as possibilidades objetivas de 

conhecimento do defeito” devem ser consideradas em caráter mundial.
 34

 (1992, p. 111) 

Sobre o critério de segurança trazido no artigo 10, a linha de raciocínio seria a 

mesma já apresentada, se o fornecedor não descumpriu o dever de segurança, não há defeito, 

logo não há causa de responsabilização. 

 

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou 

serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou 

periculosidade à saúde ou segurança. (grifo nosso) 

 

 

Continuando a linha de argumentação, fala-se que os critérios adotados no 

CDC são similares ao da diretiva 85/374, que não adotou o risco do desenvolvimento como 

causa de responsabilização. 

 

Artigo 6o 

1. Um produto é defeituoso quando não oferece a segurança que se pode 

legitimamente esperar, tendo em conta todas as circunstâncias, tais como: 

a) A apresentação do produto; 

b) A utilização do produto que se pode razoavelmente esperar; 

c) O momento de entrada em circulação do produto. 

 

Desta forma, se o CDC optou por seguir os mesmos critérios da diretiva, 

poder-se-ia entender que também adotou a mesma opinião acerca do risco do 

desenvolvimento, qual seja, a não responsabilização. 

Marins, citado por Bertoglio, vai mais a fundo quando diz que o risco do 

desenvolvimento é uma espécie de defeito juridicamente irrelevante, não tendo como 

responsabilizar o fornecedor por este. (1993 apud 2007, p. 118) 

Afora os parâmetros de interpretação legislativa, os defensores da isenção da 

responsabilidade dos fornecedores também alegam suas consequências na economia e no 

meio produtivo. 

 

Têm-se sustentado que, fazer o fornecedor responder pelos riscos de 

desenvolvimento, pode tornar-se insuportável para o setor produtivo da sociedade, a 

ponto de inviabilizar a pesquisa e o progresso científico-tecnológico, frustrando o 

lançamento de novos produtos. Sem conhecer esses riscos, o fabricante não teria 

como incluí-los nos seus custos e assim reparti-los com os seus consumidores 

(CAVALIERI, 2012, p. 535) 

 

Desta feita, a não responsabilização do fornecedor não seria apenas o 

atendimento a um critério legal – seguindo a interpretação dada pela doutrina nesse sentido – 

mas uma questão social, pois agregar este ônus ao fornecedor prejudicaria a própria produção 
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 Nesse sentido, vide explicações trazidas no tópico 4.1. 
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da sociedade, desincentivando o lançamento de novos produtos por receio da futura 

responsabilização. 

 

5.3. O risco do desenvolvimento como causa de responsabilização do fornecedor 

 

Para os que defendem essa corrente, o risco do desenvolvimento nada mais é 

que um “defeito de concepção não apurável na época da entrada do produto no mercado de 

consumo” (CAVALCANTI, 1995 apud BERTOGLIO, 2007, p. 107). 

Também segue esse posicionamento Cavalieri que defende, juntamente com 

Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin, que os riscos do desenvolvimento não estão 

entre as causas de exclusão de responsabilidade do CDC. Estes riscos seriam defeitos – no 

caso, de concepção. (1991 apud 2012, p. 536) 

Para Sanseverino: 

 

os riscos do desenvolvimento constituem modalidade de defeito de projeto ou 

concepção do produto ou do serviço estando perfeitamente enquadrados nos arts. 12, 

caput, e 14, caput do CDC. Desse modo a exclusão da responsabilidade do 

fornecedor, nessa hipótese, deveria ter constado de maneira expressa do rol de 

causas de exclusão da responsabilidade do fornecedor, como ocorreu no direito 

comunitário europeu.  (2010, p. 345) 

 

Rocha explica que para ser considerada causa de exclusão da responsabilidade, 

o risco do desenvolvimento deveria estar elencado no art. 12, § 3º do Código do Consumidor; 

e completa que, como tal causa não foi expressamente trazida, a hipótese será: 

 

o defeito existia no momento em que o produto foi colocado no mercado, apenas o 

conhecimento científico existente não o permitia detectar. Não ocorreu culpa 

exclusiva do consumidor e a ausência de culpa do fornecedor é irrelevante para o 

deslinde do problema (art. 12, caput). Logo, o fornecedor responderá pela 

reparação dos danos causados pelo produto defeituoso.
35

 (grifo nosso) 

 

Para Cavalieri, os riscos do desenvolvimento não devem ser enquadrados como 

excludente de responsabilidade do fornecedor, estando na categoria fortuito interno
36

, ou seja, 

é um risco que integra a atividade do fornecedor. (2012, p. 536) 

Calixto também entende que o risco do desenvolvimento deve servir à 

responsabilização do fornecedor. Primeiro porque o CDC adotou a responsabilidade objetiva, 

afastando completamente a questão da discussão da culpa do fornecedor pelos produtos 
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 Aqui o autor está se referindo ao fato de a responsabilidade do fornecedor ser objetiva e às excludentes 

trazidas no artigo 12, § 3º, incisos II e III do CDC, já que o inciso I trata da não colocação do produto no 

mercado, o que fica claro ter ocorrido. 
36

 Vide explicação sobre fortuito interno no tópico 3.7.1. 



39 
 

defeituosos; segundo porque “a impossibilidade objetiva da ciência descobrir os riscos do 

produto pode simplesmente tornar impraticável a excludente”
37

 (2009, p. 3) 

E completa, tratando sobre a expectativa de segurança que traz o § 1º do artigo 

12 do CDC, que a violação dessa expectativa se dá tendo em vista que, no momento que o 

produto foi introduzido no mercado criou no consumidor uma expectativa de segurança falsa, 

que foi rompida no momento em que o defeito se apresentou. (2009, p.3) 

Lopes apresenta o mesmo pensamento quando trata sobre “o risco da 

inovação”, pois aduz que responsabilização do fornecedor se dá em decorrência do Código ter 

adotado a responsabilidade objetiva, esta, mais adequada à proteção do consumidor. (1192, v. 

3, p. 72) 

Nesse sentido, Calvão lança os seguintes questionamentos, se referindo ao 

risco do desenvolvimento como uma tentativa de se aplicar a responsabilização subjetiva, ao 

invés da objetiva. 

 

não depararemos aqui com a janela por onde entra o que se teria pretendido impedir 

de entrar pela porta? Não equivalerá a aceitação de tal causa de exclusão da 

responsabilidade à admissão da prova da inexistência de culpa por parte do 

produtor? (1990, p. 503) 

 

E é para evitar uma perpetua responsabilização que Calixto apresenta a 

limitação temporal dessa responsabilidade como a solução:  

 

a limitação temporal desta responsabilidade, podendo ser aplicado o prazo máximo 

previsto em nosso direito, qual seja, o prazo de dez anos constante do art. 205 do 

Código Civil. Este prazo, contudo, será contado de forma semelhante ao disposto no 

art. 11 da Diretiva 85/374/CEE, isto é, o dies a quo é aquele da introdução no 

mercado de consumo do produto mesmo que causou o dano. [...] [permanecendo] o 

prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, uma vez que contado 

somente a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. (2009, p. 3) 

 

Igualmente ao que se viu na correte contrária, os defensores da 

responsabilização também possuem argumentos fora os estritamente legais. Cavalieri 

argumenta que: 

 

seria extremamente injusto financiar o progresso às custas do consumidor 

individual, debitar na sua cota social de sacrifícios os enormes riscos do 

desenvolvimento. Isso importaria num retrocesso de 180 graus na responsabilidade 

objetiva, que, por sua vez, tem por objetivo a socialização do risco (2012, p. 535 – 

536) 

 

E continua: 

A fim de se preparar para essa nova realidade, o setor produtivo tem condições de se 

valer de mecanismos de preços e seguros – o consumidor não -, ainda que isso venha 
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 Nesse sentido, vide explicações trazidas nos tópicos 4.1. e 5.2. 
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a se refletir no custo final do produto. Mas, se a inovação é benéfica ao consumo em 

geral, nada impede que todos tenhamos que pagar o preço do progresso (2012, p. 

536) 

 

Em suma, o que Cavalieri defende é que, em se atribuindo a responsabilidade 

ao fornecedor, este, certamente repassará os riscos ao valor final do produto. Desta forma, 

além de o fornecedor se resguardar para o pagamento de uma possível futura indenização, o 

consumidor não seria sobrecarregado com o ônus sozinho, posto que o novo valor a ser 

agregado ao produto seria repartido entre toda a coletividade de consumidores. 

Menezes traduz o que entendemos ser o espírito da responsabilização do 

fornecedor: 

Considerando o princípio da solidariedade, a cláusula geral de tutela da pessoa e o 

princípio publicista da dignidade da pessoa humana, não é razoável menosprezar 

esses danos, tratando a matéria como excludente de responsabilidade. Prefiguram 

verdadeiros danos injustos que, na lavra dos tradicionais autores civilistas já 

mereciam devida atenção jurídica. Já não se pode pensar a responsabilidade apenas 

resultante do ato ilícito delineado pelo elemento volitivo do agente. Há que se 

reputar efeito aos danos decorrentes de condutas antijurídicas. (MENEZES; 

COELHO; BUGARIM, 2011, p. 22) 

 

Em coerência com os signos da sociedade de riscos, seria necessária a aplicação do 

princípio da solidariedade e o recurso à distributividade de justiça para socorrer as 

vítimas do dano injustamente sofrido. E imputar o dever ressarcitório ao grupo de 

possíveis envolvidos nos termos da chamada responsabilidade coletiva, adotando, 

quiçá a estrutura da causalidade probabilística na determinação do nexo causal, 

talvez fosse a saída plausível. (MENEZES, 2012, p. 12) 

 

Assim, caso o fornecedor fosse eximido da responsabilidade, o consumidor 

individual – aquele que sofreu o dano – teria que suportar sozinho o “risco do 

desenvolvimento”. Não tendo como repartir esse ônus entre os demais consumidores, o que 

seria – no mínimo – injusto para com este consumidor. 

 

5.4. O enunciado 43 da I Jornada de Direito Civil
38

 

 

Diante das discussões acerca do tema, em 2002, a I Jornada de Direito Civil 

trouxe um indicativo do que seria a corrente majoritária sobre o assunto; defendendo que o 

legislador do novo Código Civil adotara o risco do desenvolvimento como causa de 

responsabilização do fornecedor. 
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 Na data de 09 de outubro de 2013 enviamos uma mensagem através do site do Conselho de Justiça Federal 

<http://www2.cjf.jus.br/phpdoc/sic/solicitacao/solicitacao.html> solicitando os documentos (atas, exposições de 

motivos etc) que justificassem a feitura desse enunciado. No dia seguinte, obtivemos a resposta de que a 

solicitação deveria ser enviada para o e-mail eventos@cjf.jus.br . Novamente solicitamos os documentos, agora 

através desse novo endereço. Todavia, até 22 de outubro não obtivemos resposta. 

http://www2.cjf.jus.br/phpdoc/sic/solicitacao/solicitacao.html
mailto:eventos@cjf.jus.br
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43 – Art. 931: A responsabilidade civil pelo fato do produto, prevista no art. 931 do 

novo Código Civil, também inclui os riscos do desenvolvimento. (grifo nosso) 

 

Todavia, há que de esclarecer-se, como bem Aguiar Júnior, que os enunciados 

aprovados nas jornadas têm apenas o condão de indicar a interpretação do Código Civil, logo, 

não se pode atribuir-lhes a força normativa de uma lei ou súmula vinculante. 

 

Os enunciados aprovados constituem um indicativo para a interpretação do Código 

Civil, estando todos diretamente relacionados a um artigo de lei, e significam o 

entendimento majoritário das respectivas comissões, nem sempre correspondendo à 

proposição apresentada pelo congressista. (2005, p. 9) 

 

Mas não se pode olvidar que as Jornadas de Direito Civil “tornaram-se o mais 

importante evento do Direito Privado brasileiro”, e reúnem gerações e profissionais dos mais 

diversos, contando com a participação de Ministros do Superior Tribunal de Justiça, 

Desembargadores e Juízes das esferas estadual e federal e do trabalho, procuradores e 

promotores, além de advogados e professores de Direito de todo o Brasil. (TARTUCE, 2011, 

p. 2) 

Assim, embora os enunciados aprovados nas jornadas não tenham força de lei, 

servem para orientar os aplicadores do Direito e expor a posição majoritária das diversas 

autoridades participantes das discussões. 

Logo, o posicionamento adotado no enunciado 43, por mais que não possua a 

mesma obrigatoriedade de uma súmula vinculante, transmite a ideia que os juristas (inclusive 

aqueles que editam súmulas) possuem sobre o tema, ou seja, a utilização do risco do 

desenvolvimento como causa de responsabilização. 

 

5.5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

 

Como já dito no início deste capítulo, a jurisprudência nacional é pouca acerca 

da temática do risco do desenvolvimento. 

Consultando o site do Superior Tribunal de Justiça com as palavras de busca 

risco do desenvolvimento; desenvolvimento; responsabilização e pesquisando decisões 

trazidas pela doutrina, encontramos dois casos principais que podem ser relacionados 

diretamente com o tema, dos quais trataremos a seguir. 
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5.5.1. Caso 1
39

 

 

O primeiro caso, um agravo regimental interposto em sede de Recurso Especial 

(REsp.) nº 1.175.675/RS, versa sobre a responsabilidade da empresa Google Brasil Internet 

Ltda retirar material ofensivo do sítio eletrônico de relacionamentos Orkut. 

Em seu voto, o Ministro Relator Luís Felipe Salomão defende que a empresa 

Google deverá ser responsável pela retirada do material ofensivo dos sítios, mesmo que a 

parte demandante não tenha indicado precisamente os URLS, tendo indicado as 

“comunidades” que traziam o conteúdo, já seria suficiente para que a empresa procedesse à 

retirada. 

Ao argumento da empresa de que não possuía condições de realizar tal retirada 

caso o demandante não indicasse precisamente as URLS o relator decide fundamentado na 

vulnerabilidade do consumidor, posto que, nas palavras do próprio Ministro: “Aliás, se tal 

informação é acessível ao usuário, o que se dirá em relação ao provedor de internet, que 

possui profissionais especializadíssimos no assunto?”. 

Nessa linha é que o Ministro lança a ideia à qual nos referimos, e que interessa 

a julgados sobre o risco do desenvolvimento: 

 

Não se conceberia, por exemplo, que a ausência de ferramentas técnicas à 

solução de problemas em um produto novo no mercado isentaria a fabricante 

de providenciar alguma solução. Tal como afirmado na instância de piso, se a 

Google criou um" monstro "indomável é apenas a ela que devem ser imputadas 

eventuais consequências desastrosas geradas pela ausência de controle dos usuários 

de sua rede social, os quais inegavelmente fomentam o lucro da empresa. (grifo 

nosso) 

 

Desta feita, pode-se extrair deste voto que o Ministro entende que, em sendo a 

lançando a empresa um novo produto no mercado, cabe a ela a responsabilidade pelas 

consequências que tal produto pode gerar. 

É nesse sentido que Cavalieri cita este julgado explicando que, embora o STJ 

não tenha se pronunciado expressamente sobre o tema, o tribunal tem afastado a ideia da 

exclusão de responsabilidade fundada nos riscos do desenvolvimento. (2012, p. 537). 

 

5.5.2. Caso 2
40
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 Disponível em: <http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23951079/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-

especial-agrg-no-aresp-230095-rs-2012-0192940-7-stj/inteiro-teor-23951080> Acesso em: 15 out. 2013. 
40

 Disponível em: <http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2018841/recurso-especial-resp-971845-df-2007-

0157382-1> Acesso em: 19 out. 2013. 

http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23951079/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-230095-rs-2012-0192940-7-stj/inteiro-teor-23951080
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http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2018841/recurso-especial-resp-971845-df-2007-0157382-1
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O segundo caso é o julgado do Recurso Especial 971845/DF, cuja ementa 

segue na íntegra: 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE SURVECTOR, MEDICAMENTO 

INICIALMENTE VENDIDO DE FORMA LIVRE EM FARMÁCIAS. 

POSTERIOR ALTERAÇÃO DE SUA PRESCRIÇÃO E IMPOSIÇÃO DE 

RESTRIÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO. RISCO DO PRODUTO AVALIADO 

POSTERIORMENTE, CULMINANDO COM A SUA PROIBIÇÃO EM 

DIVERSOS PAÍSES. RECORRENTE QUE INICIOU O CONSUMO DO 

MEDICAMENTO À ÉPOCA EM QUE SUA VENDA ERA LIVRE. 

DEPENDÊNCIA CONTRAÍDA, COM DIVERSAS RESTRIÇÕES 

EXPERIMENTADAS PELO PACIENTE. DANO MORAL RECONHECIDO. – 

[...]. - A posterior alteração da bula do medicamento, que passou a ser indicado 

para o tratamento de transtornos depressivos, com alto risco de dependência, 

não é suficiente para retirar do fornecedor a responsabilidade pelos danos 

causados aos consumidores. – [...] Pelo sistema do CDC, o fornecedor somente 

se desobriga nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor (art. 12, § 3º, do 

CDC), o que não ocorre na hipótese, já que a própria bula do medicamento não 

indicava os riscos associados à sua administração, caracterizando culpa 

concorrente do laboratório. - A caracterização da negligência do fornecedor em 

colocar o medicamento no mercado de consumo ganha relevo à medida que, 

conforme se nota pela manifestação de diversas autoridades de saúde, inclusive a 

OMC, o cloridrato de amineptina, princípio ativo do SURVECTOR, foi considerado 

um produto com alto potencial de dependência e baixa eficácia terapêutica em 

diversas partes do mundo, circunstâncias que inclusive levaram a seu banimento em 

muitos países. - Deve ser mantida a indenização fixada, a título de dano moral, para 

o paciente que adquiriu dependência da droga. Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 971845 DF 2007/0157382-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 21/08/2008, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2008) (grifos nossos) 

 

Trata-se de uma ação de indenização face à fabricante do medicamento que, 

após sua introdução no mercado, teve sua bula alterada – com mudanças na indicação e nos 

efeitos colaterais – mas que causou supostos danos ao consumidor que já consumia o produto 

anteriormente a modificação, mesmo sem comprovação de indicação (receita) médica. 

Em seu voto, o Ministro Relator Humberto Gomes de Barros excluiu a 

responsabilidade da empresa, aduzindo culpa exclusiva da vítima por ter se automedicado
41

 e 

ainda consumido o medicamento em doses acima das indicadas: 

 

Houve culpa da vítima pela automedicação e pelo consumo acima das dosagens 

máximas indicadas na bula. Simples modificação na indicação de medicamento não 

gera responsabilidade do laboratório fabricante. Tanto mais quando o consumidor 

usou automedicação e consumiu o remédio acima das doses máximas indicadas. 

Nessa hipótese, há culpa exclusiva da vítima. (grifo nosso) 

 

Após seu pedido de vistas, a Mina. Nancy Andrighi expôs seu voto
42

, do qual 

se extraíram os seguintes trechos: 
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 Vide o exemplo trazido no tópico 3.6. sobre excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.  
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 Disponível em: 
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O art. 12 do CDC, [...] está disposto ser objetiva a responsabilidade dos fornecedores 

de produtos defeituosos colocados em circulação no mercado de consumo. [...] 

Excetuam-se três situações, todas descritas no §3º da norma: (i) a hipótese de o 

produto não ter sido colocado no mercado pelo réu; (ii) a de inexistência de defeito; 

(iii) a culpa exclusiva do consumidor. [...] A primeira hipótese pode ser descartada 

de plano. [...] A segunda hipótese envolve a análise da potencial dependência 

decorrente do consumo do medicamento. [...] é importante notar que a dependência, 

isoladamente considerada, não é, necessariamente, um defeito do produto. [...] deve-

se apurar se o potencial de dependência é excessivamente alto, de modo que torne 

secundária a conduta do paciente, ou se o medicamento é efetivamente seguro , 

desde que observadas as prescrições da bula e do médico. [...] Disso tudo decorre 

que é, no mínimo, temerário dizer que a Amineptina, princípio ativo do 

SURVECTOR, é uma substância totalmente segura, desde que consumida segundo a 

recomendação médica, nos limites da bula. [...] ainda que o autor-recorrente tenha 

concorrido com culpa na dependência que adquiriu, ao ingerir o medicamento sem 

orientação médica, não é possível afirmar que a culpa foi exclusivamente do 

paciente. Há, no mínimo, atuação omissiva do Laboratório, que colocara em 

circulação um medicamento tão perigoso, com tão poucas advertências. [...] Ora, 

não havendo culpa exclusiva do consumidor do produto defeituoso, e 

verificando-se atuação determinante do fornecedor, não é possível excluir o 

dever de indenizar. Essa conseqüência decorre diretamente do comando contido no 

art. 12, §3º, do CDC. Reconheço, portanto, a violação dessa norma pelo acórdão 

recorrido rogando, logicamente, por todas as vênias ao ilustre Ministro Relator, de 

cujo judicioso voto ouso discordar. (grifo nosso) 

 

O voto-vista
43

 do Min. Sidnei Beneti seguiu o voto da Min. Nancy Andrighi, 

acrescentando a seguinte fundamentação: 

 

A responsabilidade do produtor de medicamento por conseqüências decorrentes do 

caráter nocivo do produto não se nulifica diante do fato de haver ele sido consumido 

sem receita médica, quando se vê que a informação da com que comercializado o 

produto leva à errônea apreensão de seus efeitos. Diante da errônea informação de 

efeitos, tanto faria que o produto houvesse sido consumido mediante indicação leiga 

ou médica, visto que, evidentemente, até mesmo o profissional médico de prudência 

comum, exigida nos limites do razoável, viria a fiar-se na indicação da bula – não se 

podendo imaginar que, a cada prescrição de medicamento, fosse o profissional 

médico aprofundar-se no estudo da fórmula componente do produto, embora 

naturalmente elogiável que o fizesse, cuidado que distingue a qualidade dos 
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profissionais médicos, mas não interfere na conseqüência jurídica da 

responsabilidade do fabricante ante o fato da indicação da bula no tocante ao usuário 

comprovado do produto, patentado o nexo de causalidade. 

 

Note-se que, o Ministro expõe um raciocínio lógico e fundado na ideia de 

defesa do consumidor, pois aduz que o mesmo que o medicamento houvesse sido consumido 

mediante prescrição médica, os efeitos seriam os mesmos, pois a bula não indicava as reações 

que o remédio poderia ocasionar
44

.  

O Min. João Otávio De Noronha seguiu os votos divergentes
45

. 

Assim, por maioria de votos, foi reconhecida a responsabilidade da empresa e 

condenação ao pagamento de indenização, conforme ementa supra. 

Pelo julgado acima, se extraem três conclusões principais: 

Primeiro, a notória tendência do tribunal em proteger o consumidor, pois, 

mesmo no caso de o consumidor ter utilizado o medicamento sem prescrição médica
46

, o 

tribunal não afastou a responsabilidade da fabricante do medicamento. 

Segundo, a fabricante não conseguiu se eximir da responsabilidade por ter 

alterado posteriormente a bula do medicamento, pois, as unidades que já estavam em 

circulação possuíam a bula antiga e – para prevenir acidentes de consumo – o fornecedor 

deveria ter publicizado em grande escala os riscos do medicamento, seguindo as indicações 

do artigo 10, parágrafos 1º e 2º. 

 

Art. 10. [...] 

§ 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. 

§ 2° Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados 

na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço. 

 

E, por fim, segundo a decisão, as causas excludentes de responsabilidade são 

somente aquelas enunciadas no artigo 12, §3º: “Pelo sistema do CDC, o fornecedor somente 

se desobriga nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor (art. 12, § 3º, do CDC)”. Assim, 

depreende-se que, em não estando o risco do desenvolvimento expressamente trazido no CDC 

como causa excludente, assim não o pode ser considerado. 
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6. CONCLUSÃO 

Ainda não há, no Brasil, uma posição definitiva acerca da temática dos riscos 

do desenvolvimento. 

Vimos que existem apoiadores tanto para a responsabilização quanto para a 

exclusão, mas o Direito não pode simplesmente se ater a argumentos. A base principiológica 

de nosso ordenamento não nos deixa eximirmos da nossa grande responsabilidade para com 

os princípios constituições, implícitos ou explícitos, e também, as suas várias disseminações 

na legislação infraconstitucional. 

Ora, se o legislador não deixou claro sobre a aplicação do risco do 

desenvolvimento, não podemos ignorar todos os outros ensinamentos deixados, seja pelo 

legislador constituinte, ou pelo legislador de 90, ao editar o código de proteção. 

Assim, nada mais salutar do que observar os princípios e objetivos trazidos em 

ambas essas leis para se chegar a uma conclusão acerca da aplicação do risco do 

desenvolvimento. 

Tanto a Constituição quanto o Código do Consumidor visam, primeiramente, a 

defesa dos vulneráveis, de forma justa, resguardando os direitos abastados quando lhe são 

devidos. 

Além disso, não se pode ignorar a forte doutrina que defende a 

responsabilização do fornecedor; inclusive, com a edição de um enunciado na I Jornada de 

Direito Civil. 

Por fim, ainda que não tenha sumulado sobre o tema, o STJ tem mostrado uma 

posição favorável ao consumidor em seus julgados, inclusive, aplicando a responsabilização 

do fornecedor em caso de risco do desenvolvimento. 

Certamente que há as posições em contrário, principalmente alegando um 

suposto enfraquecimento da indústria e da evolução tecnológica. 

Todavia, nos resguardamos o direito de entender como a maioria. 

Ora, se o fornecedor, que lucra com a colocação do produto no mercado, sairia 

prejudicado em sendo responsabilizado, imagine-se o consumidor que teria que arcar com o 

ônus completo, sem ter, sequer, o bônus da lucratividade. 

Ademais, pelo que se extrai do CDC, primeiro vê-se que o risco do 

desenvolvimento não está enquadrado nas hipóteses de exclusão de responsabilidade, se esta 

fosse a vontade do legislador, teria expressamente o previsto. 
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Ainda, viu-se que o único meio – em suma – de exonerar o fornecedor de sua 

responsabilidade é a inexistência de defeito, ora, o risco do desenvolvimento nada mais é que 

um defeito com atraso de dano. 

Alegar que a evolução tecnológica seria freada, nos parece um argumento 

desesperado. Entendemos ao contrário. Se o fornecedor soubesse de sua responsabilização 

(pelos riscos do desenvolvimento) aí sim aumentaria sua preocupação coma técnica, e o 

progresso científico, certamente, além de maior, seria mais rápido. 

Some-se o fato de que, alegar que os fornecedores parariam de produzir é, no 

mínimo, esquecer todo o restante da cadeia. Se o receito da responsabilização parasse a 

atividade profissional do fornecedor, podemos concluir que, em todos os setores, haveria 

paralisações a cada “novo medo social”. O que frearia o mundo. 

Pensamos que esse pensamento coaduna com o objetivo constitucional de 

proteção ao consumidor. Primeiro porque um consumidor não seria penalizado, e sim, o risco 

seria distribuído pela coletividade. Segundo porque a responsabilização do fornecedor seria 

uma forma de garantir que este tomaria, deveras e cada vez mais, todas as medidas de 

segurança necessárias para garantir à qualidade de vida, saúde e proteção do consumidor. 

Entendemos que, liberar o fornecedor dessa responsabilidade é, no fim, colocar 

em risco a segurança do consumidor, pois este ficaria ainda mais a mercê do fornecedor que 

teria menos chances de ser responsabilizado, e, por isso, se preocuparia menos em preservar a 

segurança. 

Responsabilizar o fornecedor pelos riscos do desenvolvimento é, bem da 

verdade, aplicar-se a cláusula geral de tutela da pessoa e do princípio da dignidade da pessoa 

humana (MENEZES; COELHO; BUGARIM, 2011, p. 20) 

A que se entender, portanto, que o risco não fará nem com que os 

consumidores deixariam de consumir, nem com que os produtos, de produzir, pois o maior 

bem que se pode ter é a liberdade, e como disse Leo Buscaglia, “somente a pessoa que arrisca 

é verdadeiramente livre”. 
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