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MODALIDADES DE RESPONSABILIZAÇÃO DO FORNECEDOR 

PELO VÍCIO DO PRODUTO PREVISTAS NO ART. 18 DO CDC

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXII, determinou ao Estado a obrigação de proteger o

consumidor, almejando uma proteção integral, ante a sua vulnerabilidade e fragilidade. As normas de proteção

ao consumidor tem a razão de reequilibrar a relação de consumo, reforçando quando possível a posição do

consumidor, e proibindo ou limitando certas práticas de mercado. Diante desta visão, o presente trabalho visa

abordar mecanismos de defesa favoráveis ao consumidor diante do fornecedor de produto que apresente um

vício, mecanismos estes, previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade pelo vício de produto está

prevista no artigo 18 do CDC, que diz: “Os

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios

de qualidade ou quantidade que os tornem

impróprios ou inadequados ao consumo a que se

destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por

aqueles decorrentes da disparidade, com a

indicações constantes do recipiente, da embalagem,

rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as

variações decorrentes de sua natureza, podendo o

consumidor exigir a substituição das partes

viciadas.”

Difere-se da responsabilidade pelo fato do produto

prevista no artigo 12 do CDC devido ao produto não

ocasionar danos físicos ao consumidor, sendo uma

preocupação meramente financeira.

O art. 18 do CDC aborda duas formas de vício: de

qualidade e quantidade. Os vícios de qualidade são

aqueles em que os produtos estão impróprios ou

inadequados ao consumo, diminuir o valor do

produto e produtos em desacordo com a oferta. O

§6º do mesmo artigo traz os casos em que tornam

os produtos impróprios ao uso e consumo, sendo

eles: os produtos cujos prazos de validade estejam

vencidos; os produtos deteriorados, alterados,

adulterados, avariados, falsificados, corrompidos,

fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou,

ainda, aqueles em desacordo com as normas

regulamentares de fabricação, distribuição ou

apresentação; os produtos que, por qualquer

motivo, se revelem inadequados ao fim a que se

destinam. Já o vício de quantidade são aqueles em

que seu conteúdo líquido for inferior às indicações

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem

ou de mensagem publicitária, de acordo com o

artigo 19 do CDC.

O § 1º do artigo 18 do CDC determina que o

fornecedor tem o prazo de 30 dias para sanar o

vício do produto. De acordo com os incisos I à III,

caso permaneça inerte, o consumidor poderá

escolher, alternativamente: I - a substituição do

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas

condições de uso; II - a restituição imediata da

quantia paga, monetariamente atualizada, sem

prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o

abatimento proporcional do preço.

DESENVOLVIMENTO

CONCLUSÃO

Por ser o consumidor a parte frágil das relações de

consumo, houve a necessidade da criação do Código

de Defesa do Consumidor, o qual propôs reequilíbrio,

evitando assim, prejuízos demasiados ao consumidor.

Sob esta visão, o CDC, em seu artigo 18, criou vários

mecanismos favoráveis aos consumidores em buscar

a reparação de danos decorrentes de vício de

produto.
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Se as partes acordarem, poderá o prazo de 30 dias

descritos no § 1º do artigo 18 do CDC ser reduzido ou

ampliado, não podendo ser inferior a sete nem

superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de

adesão, a cláusula de prazo deverá ser

convencionada em separado, por meio de

manifestação expressa do consumidor, conforme § 2º

do artigo 18 do CDC.

Entretanto, o consumidor poderá fazer uso imediato

das alternativas do § 1° do artigo 18 do CDC sempre

que, em razão da extensão do vício, a substituição das

partes viciadas puder comprometer a qualidade ou

características do produto, diminuir-lhe o valor ou se

tratar de produto essencial, conforme § 4º do mesmo

artigo.

Nos casos em que o consumidor escolher a alternativa

prevista no inciso I do § 1º do referido artigo, e a

substituição do produto não ser possível, poderá haver

substituição por outro de espécie, marca ou modelo

diversos, mediante complementação ou restituição de

eventual diferença de preço.

Se tratando dos produtos in natura, que são os

produtos que não passam por um processo de

industrialização, por exemplo, os vegetais, será

responsável perante o consumidor o fornecedor

imediato, exceto quando identificado claramente seu

produtor, de acordo com o §5º do referido artigo.


