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MECANISMOS DE REPARAÇÃO NO CDC

INTRODUÇÃO

O regime dos vícios de produtos instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, busca analisar os caracteres

e requisitos para a configuração destes, seus mecanismos reparatórios trazidos pelo Código nos casos de

vícios de produtos e serviços, sua formas e possibilidades.

CONCLUSÃO

Para ALMEIDA(2003), são considerados vícios

as características de qualidade ou de quantidade

que tornem os produtos ou serviços impróprios

ou inadequados ao consumo a que se destinam e

também que lhes diminuam o valor. Da mesma

forma são considerados vícios os decorrentes da

disparidade havida em relação às indicações

constantes no recipiente, embalagem, rotulagem,

oferta ou mensagem publicitária.

No entendimento de CAVALIERI FILHO(2008),o

defeito é vício grave que compromete a

segurança do produto ou do serviço e causa

dano ao consumidor. Já, o vício em si, um defeito

menos grave, circunscrito ao produto ou serviço

que apenas causa o seu mau funcionamento.

Pelo esquema do Código, o vicio em si não pode

gerar dano, seja patrimonial ou moral. A chamada

“responsabilidade por vicio” é, em verdade, uma

responsabilidade pelo exercício das alternativas

previstas nos art. 18 e 20. Se um dano moral

surge da mera existência do vicio de qualidade

ou quantidade que deixa o produto ou serviço

impróprio para seu uso normal ou diminua seu

valor, é porque esse vicio deixou de se referir no

âmbito de funcionalidade do produto ou do

serviço para alcançar o âmbito da segurança, o

que o transforma em um verdadeiro defeito, a

ensejar a responsabilidade do fornecedor nos

termos dos arts. 12 e 14 do CDC. Em resumo, o

vicio que gera dano moral por si mesmo deixa de

ser mero vicio e erige-se em defeito.

A responsabilidade nos casos de vício de produto

acarreta o ressarcimento ou a substituição do

produto, não impedindo ao consumidor pleitear

danos morais, danos patrimoniais ou outros

danos econômicos. Contudo, o consumidor

poderá exigir o reparo do aparelho bem como a

substituição de peças e partes que apresentam o

mau funcionamento.
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Deste modo, de forma sucinta verificou-se que o CDC

concebeu a responsabilidade por vícios de produtos, que

trata do efeito e da reparação dos consumidores

decorrente da violação pelo fornecedor dos deveres de

qualidade, quantidade ou informação, definindo

mecanismos reparatórios com prazos, formas e

condições claras, garantindo, desta forma, a efetiva

reparação dos consumidores.

Não sendo o vício sanado no prazo de trinta dias,

o consumidor poderá exigir alternativamente e a

sua escolha, segundo artigo 18, § 1, I,II,III, do

CDC, a substituição do produto por outro de

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a

restituição imediata da quantia paga,

monetariamente atualizada, sem prejuízo de

eventuais perdas e danos; o abatimento

proporcional do preço.

O pleito da substituição do produto poderá ocorrer

quando em razão da substituição das partes viciada for

inócua ou impossível, ou vier a comprometer a

qualidade ou as características do produto.

Quando o produto for indissociável, poderá o

consumidor pleitear a substituição do produto ou a

restituição da quantia paga devidamente reajustada,

buscando uma solução mais célere para os conflitos,

evitando ações judiciais, permitindo que consumidor

substitua o produto por outro de menor valor mediante a

complementação ou valor residual.


