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o recall é um instituto 
protecionista à parte 
mais vulnerável, o con-

sumidor (Lei 8.078/90, art. 10 e 
art. 64). Seu objetivo é impedir o 
fornecedor de colocar produtos 
no mercado que não sejam segu-
ros, bem como impor a retirada 
destes, caso se encontrem à dis-
posição do consumidor.

A Fundação PROCON/SP enten-
de que a palavra recall, de origem 
inglesa, é utilizada no Brasil pa-
ra indicar o procedimento, a ser 
adotado pelos fornecedores, de 
chamar de volta os consumidores 
em razão de defeitos verificados 
em produtos ou serviços coloca-
dos no mercado, evitando, assim, 
a ocorrência de acidentes de con-
sumo. O maior número de recalls 

o recall 
no direito 
securitário
Desenvolvimento dessa modalidade  
de seguro no Brasil é crescente
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no país é relacionado à indústria 
automobilística, mas vale lembrar 
que outros itens estão sendo des-
tacados recentemente.

O doutrinador Rodolfo A. Rizzot- 
to menciona que o recall tem sido 
muito utilizado para definir a con-
vocação que montadoras da in-
dústria automobilística fazem cha- 
mando os proprietários de deter-
minados veículos com possível de-
feito grave de fabricação para com-
parecerem à concessionária mais 
próxima, para efetuar os reparos 
necessários, sem qualquer ônus1.

O Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor introduziu de 
forma mais explícita o recall no 
ordenamento jurídico brasileiro. 
Contudo, ele não foi o pioneiro 
do instituto no Brasil. A retirada 
de produto do mercado consumi-
dor já havia ocorrido, ainda que 
não houvesse uma regulamenta-
ção específica sobre o tema. Foi 
o que se deu em meados de 1970 
com o veículo Corcel, da Ford.

O primeiro registro de recall pe-
lo Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor, segundo 
detalhamento feito por uma publi-
cação de grande circulação no país, 
a Revista Veja, aconteceu em 1998. 
A Mercedes-Benz convocou 23.800 
compradores do veículo de mode-
lo OF 620 para consertar um pro-
blema com o suporte na coluna da 
direção. O maior recall no Brasil 
ocorreu quando a montadora Che-
vrolet convidou, no ano de 2000, 

1 RIZZOTO, Rodolfo Alberto. Recall – 4 
Milhões de Carros com Defeito de Fabri-
cação. Rio de Janeiro: RDE Empreendi-
mentos Publicitários Ltda, 2003.p. 15

mais de um milhão de compra-
dores dos veículos modelo Corsa 
e Tigra, fabricados entre 1994 e 
1999, para resolver um problema 
no suporte de fixação dos cintos de 
segurança dos bancos dianteiros. 
Foram registrados mais de 25 aci-
dentes, com duas prováveis vítimas 
fatais. Foi a primeira vez, no país, 
que uma montadora reconheceu 
que os acidentes foram provocados 
devido aos defeitos de fabricação2.

A partir do episódio referente ao 
cinto do veículo Corsa, o Brasil 
assistiu a uma sucessão de recalls. 
Entre outubro de 2000 e abril de 
2003, foram realizados mais de 
50 destes pela indústria automo-
bilística brasileira. A imprensa 
se conscientizou da gravidade do 
assunto e passou a investigar as 
razões de tantas convocações. Os 
consumidores brasileiros desper-
taram para o tema e passaram a 
questionar se os problemas apre-
sentados por seus veículos, cujos 

2 http://veja.abril.com.br/noticia/economia/
confira-os-recalls-que-marcaram-a-histo-
ria-da-industria-automotiva-mundial

consertos lhes eram cobrados nas 
respectivas concessionárias, não 
seriam defeitos de fabricação e, 
portanto, justificariam um recall, 
sem qualquer ônus3.

Em um dos casos mais polêmicos 
que ocorreram entre 2008 e 2010, 
a Toyota convocou mais de 8,5 mi-
lhões de veículos para consertar 
defeitos de fábrica. O problema 
era que o tapete dos carros trava-
va o acelerador, impedindo que o 
motorista conseguisse frear – há o 
registro de pelo menos 19 mortes. 
A demora em reconhecer o defei-
to rendeu uma multa de cerca de 
R$ 27 milhões para a montadora4. 

O Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor – DPDC, 
do Ministério da Justiça, de for-
ma a assegurar mais proteção aos 
consumidores, dispõe de um site 
de informações onde é possível 

3 RIZZOTO, Rodolfo Alberto. Op. Cit. 
p. 29.

4 http://veja.abril.com.br/noticia/economia/
confira-os-recalls-que-marcaram-a-histo-
ria-da-industria-automotiva-mundial

O maior número de recalls 
no país é relacionado à 
indústria automobilística, 
mas vale lembrar que outros itens estão 

sendo destacados recentemente.
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consultar todos os produtos e 
serviços que tiveram recall anun-
ciado desde o ano de 20005. 

O recall inserido no sistema de 
proteção do consumidor está 
intrinsecamente ligado aos prin-
cípios da informação, transpa-
rência nas relações de consumo, 
boa-fé e da segurança do consu-
midor (art. 8º). Nesse aspecto, a 
doutrina completa que o direito à 
informação, conferido ao consu-
midor, é espécie do gênero direi-
tos fundamentais, como especifi-
cação da tutela constitucional do 
consumidor, tendo sido expresso 
e conjuntamente previsto nos in-
cisos XIV, XXXII e XXXIII do 
art. 5º da CF/88. Essas normas 

5 http://portal.mj.gov.br/recall/pesquisa-
Consumidor.jsf

são de aplicabilidade imedia-
ta, como direitos de prestação e 
proteção, dirigidos ao legislador, 
ao Judiciário (nesse caso, como 
critérios nucleares de interpreta-
ção), à Administração Pública e 
aos particulares, conformadores 
das normas infraconstitucionais, 
inclusive o CDC6.

Devido ao risco à segurança dos 
consumidores, conforme consta-
tado através da citada relação de 
recalls, pode-se apreender o por-
quê de o legislador inserir no Có-
digo de Defesa do Consumidor, 
artigo 10, o instituto do recall:  

6 MARQUES, Cláudia Lima; BENJA-
MIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, 
Bruno. Comentários ao Código de De-
fesa do Consumidor. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2004. p. 215. 

restaurar o equilíbrio nas relações 
de consumo, obrigando o forne-
cedor a colocar no mercado so-
mente produtos que não ponham 
em risco a segurança do consumi-
dor e, caso o façam, possa ser pro-
movida a sua retirada. 

Em complemento, o Projeto de 
Lei nº 4883/2012, de autoria do 
Senador Humberto Costa, obriga 
o concessionário de veículo auto-
motor a notificar pessoalmente o 
proprietário do veículo objeto de 
recall e a ofertar gratuitamente o 
reparo do vício constatado pelo 
recall sempre que o proprietário 
do veículo automotor solicitar 
qualquer serviço ao concessioná-
rio. O objetivo do projeto é criar 
a ideia de que o consumidor de 
veículos deva ser avisado da “re-
chamada” quando comprar seu 
automóvel em concessionária.
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Os fornecedores têm a obrigação 
de tornar público aos consumi-
dores informações de que seus 
produtos possuem características 
defeituosas ou nocivas e que pre-
cisam ser reparados ou substituí-
dos. O legislador imprimiu cará-
ter obrigatório de informação aos 
seus consumidores. Esse caráter 
obrigatório se exterioriza também 
pelo art. 36 do Código de Defesa 
do Consumidor: “A publicidade 
deve ser veiculada de tal forma 
que o consumidor, fácil e imedia-
tamente, a identifique como tal”. 
No parágrafo único, o fornece-
dor, na publicidade de seus pro-
dutos ou serviços, manterá, em 
seu poder, para informação dos 
legítimos interessados, os dados 
fáticos, técnicos e científicos que 
dão sustentação à mensagem. Diz 
ainda o § 1 do art. 10 que o forne-
cedor, ao colocar seus produtos no 
mercado de consumo, e possuin-
do conhecimento da periculosida-
de destes, deverá comunicar o fa-
to imediatamente às autoridades 
competentes e aos consumidores, 
mediante anúncios publicitários.

A portaria nº 789 do Departamen-
to de Proteção e Defesa do Consu-

midor, em seu artigo 4º, determina 
o prazo para o fornecedor efetuar 
a comunicação a seus consumido-
res: o fornecedor deverá apresen-
tar ao DPDC, aos PROCONs e às 
demais autoridades competentes 
relatórios de acompanhamento 
da campanha de chamamento aos 
consumidores, com periodicidade 
mínima de 60 dias, informando, 
pelo menos, o universo de consu-
midores atendidos (quantidade de 
produtos ou serviços efetivamente 
reparados ou trocados) até aquele 
momento e sua distribuição pelos 
estados da Federação. Conforme 
o § 1º, o DPDC poderá solicitar 
a apresentação dos relatórios de 
acompanhamento em periodici-
dade inferior à estipulada no ca-
put desse artigo. De acordo com o 
§ 2º, o DPDC poderá, a qualquer 
tempo, expedir notificação soli-
citando informações adicionais 
referentes à campanha de chama-
mento aos consumidores.

Essa previsão busca proteger o 
consumidor e verificar o alcan-
ce da publicidade efetuada pelo 
fornecedor. Tanto é assim que o 
art. 5º prevê, ao término da cam-
panha, a entrega de um relatório 

final ao Departamento de Pro-
teção e Defesa do Consumidor, 
com todas as justificativas.

No Brasil, embora não exista 
previsão no Código de Defesa do 
Consumidor sobre o período má-
ximo de responsabilidade do for-
necedor, podemos nos utilizar do 
artigo 7º da Portaria 789, que pre-
vê que, mesmo após o término da 
campanha, o fornecedor não está 
desobrigado da reparação ou da 
substituição do produto ou servi-
ço. Tal previsão está intimamente 
ligada com o tipo de responsabi-
lidade adotada por esse instituto, 
ou seja, responsabilidade objetiva. 

O recall, sob o ponto de vista do 
direito securitário, é tratado na 
carteira de Responsabilidade Ci-
vil, ramo 0351, definida pela Susep, 
que tem por objeto cobrir certos 
gastos do segurado em razão dos 
produtos fabricados ou fornecidos 
por ele, desde que apresentem de-
feito e possibilidade concreta de 
causarem danos corporais ou ma-
teriais a terceiros. Os sujeitos des-
sa cobertura são os fabricantes e os 
demais fornecedores dos produtos 
colocados no mercado.

Os fornecedores têm a obrigação de tornar 
público aos consumidores informações de que seus 

produtos possuem características defeituosas ou nocivas e 

que precisam ser reparados ou substituídos. 
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As coberturas se traduzem em 
gastos do segurado, fornecedor 
do produto, com a retirada dos 
produtos defeituosos que apre-
sentem risco iminente de danos 
aos consumidores. O primeiro 
gasto previsto é aquele necessário 
para a realização de anúncios em 
veículos de comunicação. Basica-
mente, são cobertos os gastos com 
as comunicações, feitas através de 
televisão, rádio e jornais, entre 
outros veículos de comunicação. 
O seguro, nesse caso, visa a cobrir 
seus segurados no que se refere 
ao dever da informação ampla, 
previsto no art. 10 do Código de 
Defesa do Consumidor.

A Portaria nº 789/2001 prevê um 
prazo de 60 dias para que esse 
serviço seja sanado. Se esse pra-
zo não for suficiente poderá ha-
ver a prorrogação ou ampliação 
da campanha (art. 6º da Portaria 
789, de 2011). Já a cobertura secu-
ritária não prevê uma limitação 
de tempo, mas importante é que 
o segurado esteja ciente de que 
tal cobertura terá amparo dentro 
dos limites contratados da im-
portância segurada.

Segundo comentários do doutri-
nador Jorge Alberto Quadros de 
Carvalho Lima, destaca-se que o 
fim da campanha de chamamen-
to não exime o fornecedor de, a 
qualquer tempo, substituir ou re-
parar o produto ou serviço, desde 
que seja procurado pelo consumi-
dor que alega vício de segurança. 
Acontece que a responsabilidade 
sobre o produto ou serviço (arts. 
12 e 14 do CDC) persiste pelo me-
nos até a prescrição da ação da 
reparação de danos de que trata 
o art. 27 do CDC, cuja contagem 
de prazo inicia-se a partir da ve-

rificação do acidente de consumo 
e de sua autoria7. 

A segunda cobertura prevista pe-
lo contrato de seguro se refere 
aos gastos com envio de corres-
pondências pessoais dirigidas aos 
clientes, tais como cartas, telefo-
nemas e telegramas. Essa cobertu-
ra também decorre do princípio 
da informação ao consumidor.

Como a cobertura inclui exem-
plos de correspondências pessoais, 
está adequada ao que determina a 
Portaria nº 789, de 2001, do Mi-
nistério da Justiça, em seu artigo 
2º, § 3º: as comunicações dos for-
necedores podem ser registradas 
por meios eletrônicos através do 
plano de mídia (art. 3º). Confor-
me o inciso III do art. 3º, está am-
parado o modelo de aviso de risco 
de acidente ao consumidor, a ser 
veiculado na imprensa, rádio e 
televisão, incluindo a imagem do 
produto, sem prejuízo de inserção 
na Internet e mídia eletrônica.

Há ainda cobertura de seguro 
para os gastos com o armazena-
mento e transporte dos produtos 
defeituosos até o local de destrui-
ção ou destinação final.

Por fim, há cobertura com a 
contratação de pessoal externo 
especializado em estratégia de 
marketing, visando a minimizar 
os efeitos do evento.

Assim, conclui-se que, no âmbi-
to securitário, busca-se cobrir os 
gastos relacionados com a retirada 

7 SILVA, Jorge Alberto Quadros de Carva-
lho. Código de Defesa do Consumidor 
Anotado e Legislação Complementar. 3. 
ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2003.p. 59.

dos produtos do mercado, de mo-
do a minimizar os prejuízos finan-
ceiros dos fornecedores daí decor-
rentes, bem como os efeitos para 
a sua imagem. De modo indireto, 
protege-se o consumidor, uma vez 
que se evita a permanência da frui-
ção de produto nocivo ou perigo-
so que poderia gerar danos.

Cabe destacar que há a possibi-
lidade de oferecimento de uma 
última cobertura, que se traduz 
nos gastos do segurado com mão 
de obra especializada em retirar 
ou substituir os produtos objeto 
da campanha de recall. Essa co-
bertura não é normalmente ofe-
recida de maneira automática e 
sua subscrição depende de uma 
série de fatores, uma vez que tais 
gastos podem se tornar de eleva-
da monta.
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A cobertura de recall está condi-
cionada à iminência de danos a 
terceiros, consumidores diretos 
dos produtos ou não, uma vez 
que o seguro não se presta a co-
brir riscos exclusivamente de ne-
gócio dos fornecedores, como o 
fato de o produto não atender às 
expectativas dos consumidores, 
mas sem causar danos.

Os riscos excluídos têm por finali-
dade delimitar e definir os exatos 
contornos do contrato de seguro, 
uma vez que há fatos ou circuns-
tâncias não amparadas pelo segu-
ro. Os efeitos financeiros de tais 
situações não são transferidos à 
seguradora através do contrato de 
seguro e devem ser arcados intei-
ramente pelo próprio segurado.

A primeira limitação de cobertura 
se refere a produtos que não pos-

sam causar danos aos consumido-
res, ou não apresentem perigo à 
sua saúde ou segurança. Isso não 
significa que o fornecedor não te-
nha responsabilidade no âmbito 
jurídico, mas ele não terá cobertura 
securitária, por exemplo, pelo fato 
de o produto não funcionar ou não 
ter o desempenho esperado.

A proteção do consumidor é re-
quisito primordial quando um 
produto não oferece a segurança 
que legitimamente dele se espera. 
De acordo com o próprio funda-
mento do Código de Defesa do 
Consumidor, é inconteste a defe-
sa do consumidor , assim como a 
garantia de reparação em caso de 
danos ou perdas em decorrência 
de produto ou serviço. O recall, 
inserido no sistema de defesa do 
consumidor, é instrumento de 
proteção efetiva, na medida em 

que obriga os fornecedores a re-
tirarem do mercado produto no-
civo ou perigoso para a saúde ou 
segurança dos consumidores. Está 
timidamente previsto no orde-
namento jurídico brasileiro, mas 
melhor detalhado por meio das 
portarias infralegais que o regu-
lamentam. Também se aperfeiçoa 
por meio das experiências estran-
geiras. O fornecedor deve ser cui-
dadoso com a segurança de seus 
produtos, devendo elaborar de 
forma eficaz um plano de recall, 
aí inserido um plano de contin-
gência, de maneira que disponha 
de mecanismos eficazes de retira-
da dos seus produtos do mercado 
de consumo. 

Por outro lado, as seguradoras po-
derão auxiliar seus clientes forne-
cedores na avaliação desses planos, 
de forma a aumentar a efetividade 
deles. Isso porque tais planos são 
essenciais na subscrição dos segu-
ros de recall, que passam pela aná-
lise dos controles internos das em-
presas e seus procedimentos, bem 
como pelo sistema de controle 
de qualidade. Condição sine qua 
non, o plano contingencial pode 
ser visto como pressuposto para 
a concessão ou não da cobertura 
do seguro recall. A seguradora 
não pode e não deve se preocu-
par em realizar o referido plano 
no surgimento do sinistro efetivo 
de recall, mas exigi-lo quando da 
proposta do seguro. A obrigação, 
portanto, repousa no fornecedor 
de produtos. 

JULiana MiCHeLe CaSare 
Advogada com MBA Executivo em 
seguro e resseguro e subscritora de 
seguros de Responsabilidade Civil.

jucasare@terra.com.br
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