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RESUMO
Este estudo busca o entendimento de como funcionam as relações privadas
entre os vários agentes do universo agrário e de que maneira a responsabilidade civil
deve ser aplicada para ressarcir os possíveis danos ocorridos em face dessas relações.
Para tanto, foram utilizados os conceitos da mais moderna doutrina sobre o assunto, a
par da evolução dos entendimentos da nossa jurisprudência. Para maior visualização,
colocou-se a produção da empresa agrária (através do empresário) como o centro da
cadeia produtiva agrária (filière), dividiu-se a mesma em três segmentos e passou-se a
identificar os agentes que se relacionam com ela. Após a identificação, analisou-se qual
a legislação pertinente para o ressarcimento em caso de ocorrência de danos. Por fim,
viu-se como o Superior Tribunal de Justiça tem decidido alguns conflitos e qual o seu
entendimento atual sobre o tema.
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RÉSUMÉ
Cette étude il cherche l'accord de comme fonctionnent les relations privées
entre les plusieurs agents de l'univers agraire et comment la responsabilité civile doit
être appliqué pour rembourser les possibles dommages produits en raison de ces
relations. Pour de telle façon, ont été utilisés les concepts de plus moderne doctrine sur
le sujet, de pair avec l'évolution des accords de notre jurisprudence. Pour plus grande
visualisation, se place la production de la société agraire (à travers l'entrepreneur)
comme le centre de la chaîne productive agraire (filière), s'est divisée la même dans
trois segments et s'est passée à identifier les agents qui se rapportent avec elle. Après
l'identification, s'est analysé ce qui la législation pertinente pour la compensation dans le
cas de présence de dommages. Finalement, il s'est vu comme la Supérieure Cour de
justice a déterminé quelques conflits et ce que son accord actuel sur le sujet.

Mots clé: Droit Rural. Entrepreneur Agraire. Agents Agraires. Responsabilité Civile.
Consommateur. Filière Agroalimentare. Jurisprudence.
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INTRODUÇÃO
A economia mundial tem crescido, nos últimos anos, de maneira forte e
consistente, alavancada pelos chamados “países emergentes”, como a China, o Brasil, a
Rússia e a Índia, num primeiro plano, além de México, África do Sul, entre outros.
Esse crescimento global melhorou o poder de compra dos habitantes desses
países, resultando em maior consumo e, por conseqüência, em maior procura pelas
denominadas “commodities”, que nada mais são do que aquelas matérias-primas em estado
bruto ou com pequeno grau de industrialização, de qualidade quase uniforme, produzidas
em grandes quantidades e por diferentes produtores. Estes produtos "in natura", cultivados
ou de extração mineral, não existem em abundância necessária para atender a toda essa
procura.
Em 2008, uma crise financeira global, em virtude do “subprime” americano, levou
as Bolsas de Valores e de Mercadorias mundiais a despencarem, o valor do dólar a subir
face ao real e as cotações das commodities a caírem. Entretanto, a recuperação gradual e
firme dos mercados mundiais vem confirmando a previsão dos especialistas que, em sua
grande maioria, afirmaram que a crise seria passageira (de dois a três anos) e que o mundo
voltaria a crescer, porém, num ritmo menor.
Afirmaram, ainda, que o Brasil passaria por ela, de maneira quase incólume,
devido aos seus sólidos fundamentos econômicos, e que o país se posicionaria de maneira
mais forte na retomada do crescimento global, o que também vem se confirmando.
As medidas tomadas pelo governo federal, entre elas a de abaixar o IPI (Imposto
sobre Produtos Industrializados) de alguns setores como de automóveis, de materiais de
construção e de eletrodomésticos, permitiram que o mercado interno continuasse aquecido
de tal maneira, que o Banco Central teve que aumentar as taxas de juros a fim de diminuir
o consumo e conter o risco de disparada da inflação.
No âmbito externo, o Brasil tem batido seguidos recordes de produção e
exportação de produtos agropecuários, devido aos investimentos em tecnologia e em
enormes áreas plantadas, gerando bilhões de dólares em divisas para a nossa balança
comercial.
Para termos uma noção do que isso significa, segundo o IBGE e USDA, hoje o
nosso país é o primeiro exportador mundial de carne bovina, tabaco, álcool etílico, carne
de frango, suco de laranja e café. Além disso, ocupa o segundo lugar na produção e
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exportação da soja em grãos (perde apenas para os EUA), é o terceiro em milho e o quarto
em carne suína.
As exportações do agronegócio, em 2009, representaram 42,5% das vendas
externas e totalizaram US$ 64,78 bilhões. Subtraindo as importações de US$ 9,89 bilhões,
esse setor da economia gerou um superávit de US$ 54,88 bilhões, o que garantiu o saldo
positivo final, em nossa balança comercial, de US$ de 25,28 bilhões1.
Em 2010, o agronegócio exportou US$ 76,43 bilhões e importou US$ 13,38
bilhões, resultando num saldo setorial de US$ 63,05 bilhões permitindo um superávit da
balança comercial brasileira de US$ 20,30 bilhões 2.
Graças aos sucessivos superávits do agronegócio, o Brasil hoje possui cerca de
US$ 328 bilhões em reservas cambiais (dado de Abril/2011) 3.
Os produtos mais exportados são: o “complexo soja” (farelo, óleo e grãos), com
26% das exportações agropecuárias, as carnes (bovina, suína e aves), com 18% e o
complexo sucroalcooleiro” (açúcar e etanol), com 15% das vendas agropecuárias.
Atente-se para o alerta da FAO (Food and Agriculture Organization of United
Nations), de que o mundo terá de dobrar a produção agrícola atual, para atender a demanda
por alimentos em 2050, quando se prevê que a população global será de 9,1 bilhões de
pessoas.
A par da questão alimentar, temos o problema do aquecimento global provocado
pela emissão de CO2 na atmosfera, principalmente devido à queima de combustíveis
fósseis, cujas reservas mundiais têm previsão de se esgotarem em, no máximo, 50 anos.
Portanto, a esse respeito, temos duas questões cruciais a serem resolvidas no curto
prazo: a diminuição do ritmo do aquecimento global (via diminuição da emissão de CO2) e
a substituição do petróleo por outra fonte energética, de preferência que não seja poluente e
que seja renovável.
No Brasil, já temos a solução para essas demandas: os biocombustíveis, ou seja,
energia gerada a partir da agropecuária. O etanol, proveniente da cana de açúcar, já é
utilizado há muitos anos em nosso país, em substituição da gasolina, e, agora, como opção
de escolha do consumidor-proprietário do carro flex. O biodiesel, originado da soja,
mamona, sebo de boi, entre outros, avança a passos largos. O bioquerosene, para a aviação,

1

http://www.agricultura.gov.br/internacional/indicadores-e-estatisticas/balanca-comercial
19/05/2011).
2
Ibidem.
3
http://www.bcb.gov.br/pec/sdds/port/templ1p.shtm (acesso em 19/05/2011).
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está em fase final de estudo, assim como o carro movido a eletricidade e o “plástico verde”
(polietileno de cana de açúcar), que deverá ser produzido a partir deste ano (2011)4.
Todo esse contexto é favorável a que o nosso país, nas próximas décadas, seja um
dos protagonistas mundiais no que diz respeito à produção de alimentos e de
biocombustíveis, pelo fato de ter, para isso, tecnologia (principalmente, através da
Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), clima ideal, recursos naturais,
água (temos a maior reserva de água doce do planeta) e terras agriculturáveis.
Alie-se a tudo isso, o petróleo do pré-sal, recentemente descoberto, que permitirá,
ao Brasil, ter reservas estratégicas, para continuar produzindo os derivados que ainda não
podem ser substituídos.
Para se ter uma idéia, o Oitavo Levantamento da Safra 2010/2011, realizado em
Maio deste ano, pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), a previsão é que a
produção estimada de grãos, mais uma vez, seja recorde e chegue a 159,21 milhões de
toneladas, representando um crescimento de 7,9% ou 10,25 milhões de toneladas sobre a
safra de 2009/2010. Um detalhe que chama a atenção é que o crescimento da área plantada
(49,25 milhões de hectares) foi de 4,2% em relação à área cultivada na safra anterior
(47,42 milhões de hectares), o que significa que houve um aumento de produtividade, fato
que vem ocorrendo a cada safra.
Em relação às terras agriculturáveis, motivo de tantas discussões entre os
movimentos ditos sociais (MST) e os chamados ruralistas, devido à reforma agrária, o
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no Censo Agropecuário 2006,
informa que o Brasil possui um total de 226 milhões de hectares de terras próprias para a
agricultura. Além disso, através do LSPA (Levantamento Sistemático da Produção
Agrícola), de junho de 2010 5, a mesma instituição constatou que temos 61 milhões de
hectares de área plantada com as principais culturas, além de 158 milhões de hectares em
pastagens.
Para que se concretize essa expectativa de protagonismo global, é necessário que
haja mais financiamento público para a produção agropecuária (na safra de 2009/2010, o
governo federal anunciou recurso da ordem de R$ 100 bilhões, correspondente a um terço
do necessário) e que haja pesados investimentos em infraestrutura (estradas, portos,
ferrovias, energia, etc), a fim de que o país possa produzir cada vez mais e escoar essa

4

http://braskem.com.br/plasticoverde/principal.html (acesso em 20/07/2010)
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/11_05_12_10_34_30_graos_-_boletim_maio2011..pdf (acesso em 22/05/2011)
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produção, sob pena de perder a oportunidade de se tornar, definitivamente, uma potência
mundial no presente e deixar de ser o eterno país do futuro.
Diante desse cenário, naturalmente haverá, cada vez mais, dentro do universo
agrário, um maior dinamismo das relações privadas entre os seus agentes e um
conseqüente aumento de riscos, que poderão redundar em danos ou não. E dependendo dos
agentes que estão se inter-relacionando, poderão até ocorrer danos irreparáveis e de altos
valores. E se ocorrerem os danos, de quem é a responsabilidade na esfera civil? O que nos
diz a legislação sobre a responsabilidade de cada agente? É igual para todos? Ou alguns
respondem de modo diferente?
No caso, por exemplo, de um médico veterinário, que aplica uma injeção em
alguns daqueles touros reprodutores premiados, que vale milhões, cuja dose de sêmen é
vendida por milhares de reais e que, a partir dessa aplicação, o animal deixa de produzir
sêmen ou o produz com baixa qualidade reprodutiva. A quem cabe a responsabilidade por
esses danos? Ao médico veterinário, que pode ter aplicado a injeção com imperícia e
atingido um órgão que inutilizou ou diminuiu a função reprodutora do animal? Ou será que
ao fabricante do medicamento injetado, o qual não produziu o resultado desejado, por vício
ou defeito do produto? Ou será que os dois, o médico e o fabricante? E qual será o
“quantum” da indenização? É possível calculá-lo?
E se uma plantação de soja, em outro exemplo, cuja orientação feita pelo
engenheiro agrônomo, não deu o resultado esperado, mesmo o produtor (empresário
agrário) seguindo todas as suas recomendações e a dos fabricantes dos produtos indicados,
e não ocorrendo problemas climáticos? Quem deve ser responsabilizado pelos danos? O
engenheiro agrônomo por negligência, imprudência ou imperícia? A indústria de sementes,
as quais não germinaram? A indústria de agrotóxicos, pelo fato dos seus defensivos não
terem protegido as plantas contra as pragas, fungos, etc? A indústria de fertilizantes, cujos
nutrientes não deram a força prometida às plantas?
Muitos livros têm sido escritos sobre a responsabilidade civil de vários segmentos
da sociedade: do trabalho, da saúde, dos transportes, dos construtores, etc. Mas muito
pouco, ou quase nada, sobre o segmento agrário, mais precisamente, da agropecuária.
Diante desse quadro, o estudo sistemático da “Responsabilidade Civil dos
Agentes Agrários” torna-se extremamente importante quando verificamos que, inclusive
nossos tribunais, se ressentem da inexistência de estudos doutrinários sobre o tema. Deste
modo, as conclusões do presente trabalho têm por escopo contribuir com o
dimensionamento jurídico e doutrinário dessas questões, procurando detectar quais são as
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relações dos agentes agrários, no âmbito privado, e qual a sua responsabilidade civil, em
face de possíveis ocorrências de danos, de modo a facilitar a resolução dos conflitos
socioeconômicos no universo agropecuário.
Diante da importância do tema, o seu estudo deverá compreender as seguintes
questões:
Identificação dos agentes agrários da cadeia produtiva da agropecuária.
Qual é a responsabilidade civil do agente agrário identificado (Objetiva,
Subjetiva, Contratual, Extracontratual).
Para tanto, iniciaremos a dissertação colocando, no primeiro capítulo, a empresa
agrária como o núcleo em torno do qual ocorrerão as relações com aqueles que
chamaremos de “agentes agrários”, ou seja, aquelas pessoas físicas ou jurídicas que
possibilitam o

desenvolvimento

da atividade agrária escolhida pela empresa.

Apresentaremos os seus requisitos e os elementos que a caracterizam, situando-a, por fim,
numa cadeia produtiva de modo a termos uma visão sistêmica de toda a atividade.
No segundo capítulo, faremos um breve estudo da responsabilidade civil, do
ponto de vista da Lei 10.406/2002 (Código Civil), para termos um panorama geral do
instituto.
No terceiro capítulo, discorreremos sobre a função social da responsabilidade civil
e qual a contribuição desta para a paz social.
No quarto capítulo, veremos, de maneira sucinta, quando uma relação privada
pode ser considerada consumerista em face da Lei 8.078/1990, conhecido como Código de
Defesa do Consumidor e quais os principais institutos desse microsistema jurídico.
No quinto capítulo, passaremos então, à identificação dos agentes agrários,
utilizando para tanto, a visão sistêmica proporcionada pela filière ou cadeia produtiva.
Identificado os agentes agrários, no sexto capítulo faremos a análise jurídica de
qual tipo de responsabilidade civil poderá ser aplicada nas relações do empresário agrário
(detentor do poder de destinação e de organização da empresa agrária) com os demais
agentes agrários que compõem a cadeia produtiva. Buscaremos classificar, de início, as
relações fundamentadas no Código Civil, avançando para aquelas que possam ser
entendidas como consumeristas, não só do ponto de vista da doutrina, mas também da atual
jurisprudência Para melhor entendimento, nos julgados, onde aparecer “produtor rural”,
leia-se “empresário agrário”.
Por fim, faremos algumas considerações a título de conclusão, com o objetivo de
despertar nos juristas, agraristas ou não, a vontade de empreender estudos sobre o tema.
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CAPÍTULO 1 – DA EMPRESA AGRÁRIA

1.1. PREÂMBULO
Antes de adentrarmos no estudo da responsabilidade civil propriamente dito, é
necessário fazermos a análise sucinta de alguns conceitos que justificam, conforme
entendimento da maioria da doutrina, a especialidade 6 dessa disciplina, juridicamente,
denominada de agrária.
Atualmente, a empresa agrária é considerada, por muitos doutrinadores agraristas,
como o instituto basilar em torno do qual gravitam todos os demais institutos do Direito
Agrário, superando aquelas que colocam a reforma agrária, a propriedade, a questão
fundiária (para citarmos as mais relevantes), como eixo essencial da disciplina. Há algumas
décadas, não só na Itália, mas na Europa de um modo geral, tem prevalecido esse
pensamento.7 No Brasil, temos, como defensores dessa corrente, Fernando Campos Scaff 8,
Fábio Maria De-Mattia9, Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka 10, Gustavo Elias
Kallás Resek11, Rafael Augusto de Mendonça Lima 12, dentre outros.
Essa centralidade da empresa agrária no estudo do Direito Agrário se justifica
pelo fato de, em seu conceito, encontrarmos todas as características agrárias pertinentes,
independente de tamanho, receita ou geração de lucro. Assim, basta que estejam presentes
os elementos caracterizadores, para que o seu conjunto seja considerado como empresa
agrária.
Entendido o conceito de empresa agrária, passaremos a estudar as interações entre
ela e os principais agentes do dinâmico universo agrário, analisando a aplicação da
responsabilidade civil em face da ocorrência de possíveis danos.

6

SCAFF, Fernando Campos. Aspectos Fundamentais da Empresa Agrária. São Paulo: Malheiros,1997, p.
22.
7
SCAFF, Fernando Campos. Ob. cit., p. 28.
8
SCAFF, Fernando Campos. Ob. cit., p. 27 e ss..
9
DE-MATTIA, Fábio Maria. Especialidade do Direito Agrário. Tese apresentada no concurso de Professor
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1.2. CONCEITOS

1.2.1. Conceito de Agrariedade
Agrariedade é o critério que define um instituto como tipicamente agrário,
diferenciando-o, assim, dos demais institutos jurídicos. Esse critério foi estabelecido, num
primeiro momento, pela Teoria Agrobiológica, elaborada pelo agrarista argentino Rodolfo
Ricardo CARRERA, que defendeu que “a atividade agrária se constitui por aqueles atos
que o homem realiza na terra, por meio de uma exploração que se cumpre através de um
processo agrobiológico, com o fim de obter dela frutos ou produtos para consumi-los,
industrializá-los ou vendê-los no mercado”.13
Posteriormente, o agrarista italiano Antonio CARROZZA, entendendo ser
necessário “estabelecer um novo critério capaz de traçar uma característica comum a todos
os institutos que informam o ramo jurídico denominado Direito Agrário” 14, concebeu a
Teoria da Agrariedade ou Teoria Biológica da Agrariedade, que consiste em entender
como “atividade produtiva agrícola o desenvolvimento de um ciclo biológico concernente
à criação de animais ou vegetais, que resulta ligado direta ou indiretamente ao desfrute das
forças e dos recursos naturais, e que se resolve economicamente na obtenção de frutos
(vegetais ou animais) destinados ao consumo, seja como tais, seja prévia uma ou mais
transformações”.15
Na teoria da agrariedade, o ciclo biológico se sujeita aos riscos da natureza, os
quais, por não serem passíveis de serem controlados pelo homem, podem impedir que este
alcance os objetivos pré-determinados para a atividade, ou seja, os seus frutos, sejam
animais, sejam vegetais.
É nesta falta de controle do homem sobre o ciclo biológico em face dos riscos da
natureza, que se encontra o maior diferencial da atividade agrária frente às atividades
comercial e industrial. Nestas, esse controle é exercido de maneira absoluta, ressalvadas as
situações de desastres naturais. Para CARROZZA, esse é o “denominador comum a todos
os institutos que informam o Direito Agrário, de maneira a torná-los harmônicos e
homogêneos entre si, tendo em vista a formação de um verdadeiro sistema”.
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RESEK, Gustavo Elias Kallás. Ob. cit., p. 30.
HIRONAKA, Giselda M. F. Novaes. Ob. cit., p. 74.
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1.2.2. Conceito de Empresa Agrária
Conforme lição de Fernando Campos SCAFF, empresa agrária é “a atividade
organizada profissionalmente em um estabelecimento adequado ao cultivo de vegetais ou a
criação de animais, desenvolvida com o objetivo de produção de bens para o consumo”. 17

1.3. ELEMENTOS
Conforme se extrai do conceito acima, a empresa agrária passa a existir a partir do
momento em que temos uma atividade de criação de animais ou cultivo de vegetais,
exercida pelos meios (conjunto de coisas e de pessoas) que compõem o estabelecimento e
organizada profissionalmente por um empresário. Assim, temos como seus elementos
constitutivos a atividade agrária, o empresário e o estabelecimento.

1.3.1. Atividade Agrária
Toda e qualquer empresa, em geral, é organizada com o objetivo, preponderante,
de produção de bens ou serviços, transformação dos produtos ou comercialização dos
produtos.18 Esses objetivos podem existir conjuntamente ou não, porém, apenas uma delas
será considerada a principal e as demais como conexas.

1.3.1.1. Atividades principais
A atividade agrária tem, necessariamente, que ter a atuação do homem no
desenvolvimento do ciclo biológico de vegetais ou animais, valendo-se direta ou
indiretamente das forças da natureza, com o objetivo de obter os produtos que serão
destinados ao consumo próprio ou de terceiros, ou seja, a atividade agrária destina-se à
produção de bens animais ou vegetais. Assim, duas podem ser as atividades principais da
empresa agrária: o cultivo de vegetais ou a criação de animais, dependendo da destinação
dada, pelo empresário, aos bens produtivos disponíveis.

17

SCAFF, Fernando Campos, Ob. cit., p. 46.
PANUCCIO, Vincenzo. “La Natura della Cose in Diritto Commerciale ed in DirittoAgrario”. In
Rivista di Diritto Agrario. Milão: Giuffrè, 1986, v. 65, n.1, p.323.
18
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Em face da destinação ao consumo dos produtos gerados pela atividade agrária, a
criação de animais destinados ao mero lazer ou às funções estéticas, tais como cavalos de
corrida e peixes ornamentais, bem como a atividade extrativista animal ou vegetal (pelo
fato do seu ciclo biológico não se submeter à atuação humana) e a jardinagem, são
atividades que, doutrinariamente, não devem ser consideradas agrárias.

19

Em relação à criação de animais, este conceito deve ser estendido não soão gado
bovino ou suíno (mais conhecidos), mas também a todas as espécies, que, de alguma
forma, se destinem ao consumo humano, como é o caso dos peixes, as aves, as abelhas, etc.

1.3.1.2. Atividades conexas

As atividades agrárias conexas são aquelas que, não sendo de produção de bens
animais ou vegetais (atividade principal), contribuem para agregar valor a estes. São elas
as atividades de transformação e de comercialização.
A atividade para ser considerada conexa, deve ser executada pelo próprio
empresário agrário (via estabelecimento) e deve complementar a atividade principal.
Como se sabe, várias são as etapas a serem vencidas pelos produtos até chegarem
ao consumidor. Uma vez encerrado o ciclo biológico e obtido o produto agrário (animal ou
vegetal), surgem algumas possibilidades:
1) venda da produção in natura direto ao consumidor;
2) venda da produção in natura a um comprador intermediário, que a revenderá in
natura direto ao consumidor;
3) venda da produção a uma empresa beneficiadora;
4) beneficiamento da produção e posterior venda ao consumidor ou a um
revendedor.
Cada uma dessas possibilidades, sendo realizada pelo empresário agrário, elimina
o intermediário e absorve os ganhos destinados a este. Tomando como exemplo o café, o
cafeicultor que beneficia, torra, mói e vende a própria produção, não deixa de ser um
produtor pelo fato de ter desenvolvido essas atividades como complemento da sua
atividade principal (produção de café). Isso só ocorreria, se ele aproveitasse a estrutura
montada para o desenvolvimento dessas atividades conexas e passasse a comprar a
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produção in natura de café de outros produtores, fazendo da transformação ou da
comercialização, a sua atividade principal, vindo a tornar-se, então, um empresário
industrial ou comercial, respectivamente.

1.3.2. Estabelecimento Agrário
Segundo o Código Civil, em seu artigo 1.142, “considera-se estabelecimento todo
complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade
empresária”.
Conforme nos ensina o professor Fábio Maria DE-MATTIA, estabelecimento “é
um complexo de bens heterogêneos e entre si interdependentes, destinados ao exercício da
empresa”. 20
Deste modo, o estabelecimento agrário consiste num conjunto de bens materiais e
imateriais, necessários para o desenvolvimento da atividade agrária, bens esses
constituídos por máquinas, equipamentos, animais, insumos agrícolas (sementes, adubos,
fertilizantes), tecnologias, marcas e patentes, benfeitorias, enfim, tudo que não seja
elemento humano envolvido no empreendimento de cultivo de vegetais ou criação de
animais.

1.3.2.1. Fundo rústico
Dentre os componentes do estabelecimento agrário, um deles é motivo de
divergência quanto a sua essencialidade: o fundo rústico.
Para BALLARÍN MARCIAL, a empresa agrária inexiste sem a presença do fundo
rústico, que, em síntese, é representado pela terra, sobre a qual se desenvolve a produção.
Este é um fator indispensável para o exercício da atividade agrária. 21 De fato, as empresas
agrárias, em sua quase totalidade, têm na terra a base primordial onde todos os demais
elementos do estabelecimento se concretizam.
Porém, para Fernando SCAFF, a cada dia que passa, face à evolução tecnológica,
muitas têm sido as práticas agrárias que dispensam a utilização do fundo rústico para o seu

20

DE-MATTIA, Fábio Maria. Ob.cit., p. 73.
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desenvolvimento. Exemplos disso são o cultivo de flores e hortaliças em estufa e os
confinamentos bovinos visando à engorda e o abate precoce, cujos suprimentos de sais
minerais e proteínas, normalmente fornecidos pelo fundo rústico, são substituídos,
alternativamente, por adubos químicos e rações animais obtidas de maneira artificial.
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1.3.2.2. Atividades extra-fundo
O que determina a necessidade de utilização, ou não, de um fundo rústico por uma
empresa agrária a sua viabilidade física e econômica, para o desenvolvimento da atividade
agrária empreendida.
Muitas vezes, é mais viável, economicamente, para a atividade escolhida, a
utilização de galpões fechados (casos das modernas criações de frango e suínos), de
tanques artificiais, (piscicultura), de estufas climatizadas (cultivo de flores, cogumelos e
hortaliças), entre outras, em vez de extensas áreas de terras.
Por outro lado, às vezes, a escassez de terras férteis disponíveis, a falta de mão de
obra ou problemas climáticos, inviabiliza ou, pelo menos, restringe fisicamente o exercício
das atividades agrárias.
É o que ocorre, por exemplo, com o Japão, que, devido à falta de interesse dos
jovens pela agricultura e não tendo mais áreas verdes para o cultivo de alimentos, tem
assistido à proliferação de “fazendas urbanas”. São estufas montadas verticalmente como
prateleiras, tecnologicamente avançadas. Nelas são cultivadas hortaliças, frutas, grãos e
leguminosas em locais como telhados de casas, varandas de apartamentos, escritórios e até
andares inteiros de prédios comerciais. Para que se tenha uma lavoura produtiva, bastam
apenas três metros quadrados. Nos supermercados das maiores cidades japonesas, as
estufas verticalizadas podem ser compradas por € 820(por volta de R$ 1.800,00) ou
alugadas por € 70 (cerca de R$ 160,00) ao mês, sendo mais pedidas as culturas de alface,
morango e tomate.
A iniciativa mais ousada foi da empresa de recursos humanos PASONA Inc., que
criou, em 2.005, num andar inteiro do edifício “Otemachi Nomura Building”, no centro de
Tóquio, uma “fazenda urbana” de mil metros quadrados, denominada “PasonaO2”. Na
época, o intuito era de que ela servisse de sala de aula para futuros fazendeiros, até que, no
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ano passado, virou departamento da empresa, tamanho o interesse dos funcionários, que
hoje cuidam da “fazenda”, acreditando que, lidar com a terra, acaba com o estresse do dia a
dia. A produção é feita sob lâmpadas especialmente desenvolvidas e controladas por
computador e o sistema de irrigação funciona em circuito fechado para evitar desperdícios,
não sendo utilizado nenhum tipo de agrotóxico ou produto químico no cultivo,apenas
sprays de dióxido de carbono e fertilizantes naturais. A safra de arroz, berinjela, tomate e
pimenta são absorvidas pelos próprios refeitórios da empresa e os funcionários garantem
que o sabor e o aroma dos produtos são os mesmos que os daqueles cultivados no campo. 23
Assim, hodiernamente, a idéia de que a presença do fundo rústico é condição
imprescindível para a existência de uma empresa agrária, já está superada. Na verdade, vai
ser o tipo de atividade agrária a ser escolhida pelo empresário, que obrigará o fundo rústico
a ser, ou não, um dos componentes que formarão estabelecimento, que serão necessários
para o desenvolvimento da mesma.

1.3.2. Empresário
O empresário é o elemento propulsor da empresa. É ele que, além dos direitos de
fruição e de gozo, detém o poder de determinação da atividade agrária a ser exercida e de
destinação e organização dos bens do estabelecimento, necessários para atingir os fins
produtivos previamente determinados.
Fernando SCAFF define “empresário agrário como sendo a pessoa física ou
jurídica que realiza, de forma profissional e através dos instrumentos oferecidos pelo
estabelecimento, uma atividade de cultivo de animais ou de criação de animais, destinados
ao consumo humano”.24
O Código Civil, no artigo 966, dispõe que “considera-se empresário quem exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens
ou de serviços”.
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Essa disposição originou-se do artigo 2082 do Código Civil Italiano de 1942, que
estabelece que “é empresário quem pratica profissionalmente atividade econômica, a fim
de produzir ou trocar bens ou serviços”. 25
Transportando-se a definição para o tema em estudo, podemos dizer, de forma
simplista, que empresário agrário é quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para o cultivo de vegetais ou para a criação de animais.
A coordenação dos atos essenciais para se atingir os objetivos norteadores da
empresa agrária devem ser exercidos em nome próprio pelo empresário, seja pessoalmente,
seja por representação, visto que, face ao risco do empreendimento, a ele serão dados tanto
os benefícios das vantagens quanto os ônus das desvantagens.
Assim, entre os elementos da empresa agrária, o empresário é o mais importante,
já que sem a sua presença, inexiste a atividade agrária, podendo, o mesmo, ser uma pessoa
física ou jurídica, o Estado (via autarquias, empresas estatais ou de economia mista), uma
cooperativa ou um conjunto familiar.

1.4. REQUISITOS
São três os requisitos que diferenciam a empresa agrária das demais espécies de
empresa: a sua organicidade, economicidade e profissionalidade.

1.4.1. Organicidade
O primeiro requisito é o da organicidade, entendida como a coordenação, não só
dos bens materiais e imateriais que compõem o estabelecimento (organização de coisas),
como também das pessoas que desenvolvem as atividades propriamente ditas (organização
de pessoas), de modo a atingirem a finalidade econômica objetivada, com a máxima
eficiência e racionalidade.
Há que se diferenciar os atos para a organização e os atos da organização. Os
primeiros são os necessários para a constituição da empresa, por exemplo, um contrato
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agrário, e os segundos são aqueles referentes à atividade da empresa já criada, ou seja, são
atos de gestão e administração. 26
Destaque-se que é a forma de organização da atividade de cultivo de vegetais ou
de criação de animais que diferencia as várias espécies dessa mesma atividade, ou seja,
basta que haja um mínimo de organização dos elementos citados (coisas e pessoas), para
que estejamos diante de uma empresa agrária, independente do grau de eficiência e de
racionalização empregada. 27

1.4.2. Economicidade
Segundo o dicionário Michaelis, “economicidade é o princípio de natureza
essencialmente gerencial, intrínseco à noção de eficiência, eficácia e efetividade na gestão
de recursos e bens. Trata-se da obtenção do melhor resultado possível para uma
determinada alocação de recursos físicos, financeiros, econômicos, humanos e
tecnológicos em um dado cenário socioeconômico.” 28
Por este requisito, os produtos obtidos pela atividade agrária devem ser passíveis
de serem avaliados economicamente, assim como devem ter sido produzidos de forma
compensatória pelo empresário, a partir da utilização dos fatores de produção,
independente da geração de lucro. 29
Deste modo, mais do que lucrativa, a atividade agrária deve ser remunerativa,
quer dizer, deve ser capaz de compensar os custos de produção. E isso só é possível de ser
alcançado, quando são utilizados, pelo empresário, critérios e metodologias de cunho
econômico-administrativo. 30
Para BALLARÍN MARCIAL, para que uma atividade tenha características de
empresa agrária, não é necessário que o lucro esteja presente entre os objetivos almejados
pela mesma, mas sim, que a busca desses mesmos objetivos, seja através da
economicidade. 31
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SALAS, Francisco Millán. Requisitos de la empresa agraria, in Cuadernos de Estudios Empresariales nº
3- Editorial Complutense, 1993, p. 218.
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SCAFF, Fernando Campos. Ob. cit., p. 53.
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SCAFF, Fernando Campos. Ob. cit., p. 56.
30
OPPO, Giorgio. Diritto Dell´ Impresa – Scritti Giuruduci I. 1ª Ed. Padova: CEDAM, 1992, p. 61.
31
BALLARÍN MARCIAL, Alberto. Ob. cit., p. 468.
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É, por isso, que mesmo as pequenas propriedades e a propriedade familiar, podem
ser abrangidas pelo conceito de empresa agrária.

1.4.3. Profissionalidade
O requisito da profissionalidade diz respeito à atuação do empresário, agente
promotor do dinamismo da atividade agrária. Essa atuação não pode ocorrer
ocasionalmente, mas sim com habitualidade e dedicação.
Nas lições de LUNA SERRANO, “a atividade sistemática e habitual do
empresário agrícola, deve constituir o primeiro elemento de sua profissionalidade, de
maneira que este requisito não falte apesar de suas esporádicas atividades estranhas ao
cultivo da terra ou criação do gado, sempre que se contenham dentro dos limites racionais
e não superem o marco legal em que a atividade do empresário deve desenvolver-se.”32

1.5. PROPRIEDADE FAMILIAR E EMPRESA RURAL
O Estatuto da Terra33 estabelece os conceitos de Propriedade Familiar e da
Empresa Rural.
O artigo 4º, inciso II define como “Propriedade Familiar o imóvel rural que, direta
e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorve toda a força de
trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com a área
máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a
ajuda de terceiros.”
A Lei 8.629/93, em seu artigo 4º, inciso II, alínea “a”, limita a dimensão da
propriedade familiar em quatro módulos fiscais.
O objetivo legal do conceito de propriedade familiar, é precisamente garantir ao
agricultor e sua família, condições mínimas de sobrevivência digna, não só do ponto de
vista econômico, mas também social.
Por outro lado, o mesmo artigo 4º do Estatuto da Terra, no inciso VI, preconiza
que "Empresa Rural é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada,

32

LUNA SERRANO, Agostin. Para la construcción de los conceptos básicos de Derecho agrario. Madrid:
CEU, 1974, p. 69.
33
Lei 4504, de 30 de Novembro de 1964.
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que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de rendimento
econômico ...(vetado)...da região em que se situe e que explore área mínima agricultável
do imóvel segundo padrões fixados, pública e previamente, pelo Poder Executivo. Para esse
fim, equiparam-se às áreas cultivadas, as pastagens, as matas naturais e artificiais e as áreas

ocupadas com benfeitorias.”
Como ensina Gustavo REZEK, a empresa rural é um empreendimento de maior
dimensão, mais organizado e rentável que a propriedade familiar, com níveis de produção
previamente estabelecidos pelos órgãos governamentais. 34
Atente-se que tanto a propriedade familiar quanto a empresa rural têm como
característica comum, a necessidade de existência do fundo rústico, diferenciando-se,
porém, pela dimensão e modo de exploração, sendo obrigatório, no caso da empresa, que
esta última seja econômica e racional, devendo atingir os índices mínimos de produção
pré-definidos.
Em vista disto, podemos afirmar que, face às suas limitações legais, a empresa
rural e a propriedade familiar são espécies do gênero empresa agrária, uma vez que,
independentemente do grau de racionalização dos meios empregados ou do nível
tecnológico aplicado, estão presentes, na constituição de ambas, com maior ou menor
ênfase, os elementos (atividade agrária, estabelecimento e empresário) e os requisitos
(organicidade, economicidade e profissionalidade) caracterizadores da sua definição.
Registre-se, por derradeiro, que, segundo o Censo Agropecuário de 2.006, feito
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o número de estabelecimentos
enquadrados como de agricultura familiar é de 4.367.902 (quatro milhões, trezentos e
sessenta e sete mil e novecentos e dois), que correspondem a mais de 84% (oitenta e quatro
por cento) do total. 35

1.6. CADEIA PRODUTIVA E SEUS AGENTES
Para uma melhor compreensão do funcionamento de uma atividade e visualização
das ações dos agentes que se inter-relacionam com a empresa agrária (elemento central
deste estudo), utilizaremos o modelo da cadeia produtiva ou “filière”, definida por

34
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RESEK, Gustavo Elias Kallás. Ob. cit., p. 67.
http://www.ibge.gov.br/home/download/estatistica.shtm (acesso em 28/01/2011).
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MORVAN36. Esse modelo é dividido em três segmentos, a saber: da pré-produção (ou
montante), da produção e da pós-produção (ou jusante).
No segmento da pré-produção encontram-se todos os insumos e os serviços que
possibilitarão à empresa agrária realizar a sua atividade, tais como defensivos, fertilizantes,
máquinas, equipamentos, implementos, tecnologia, corretivos, financiamento, materiais
genéticos (sementes, mudas, sêmen e óvulo), produtos veterinários, entre outros. Os
agentes deste setor são os fornecedores dos produtos e serviços essenciais para o início e o
desenvolvimento da atividade agrária.
No segmento da produção temos as atividades de preparação e manejo do solo,
irrigação, colheita, criações, tratos culturais, inseminação, etc. Aqui, os agentes,
basicamente, são os trabalhadores contratados pela empresa para desenvolverem a
atividade e alguns prestadores de serviços ocasionais, como o engenheiro agrônomo e o
médico veterinário.
No segmento pós-produção ocorre a transformação, o acondicionamento, o
armazenamento, a distribuição, a comercialização e o consumo. Na maioria das vezes,
essas atividades são exercidas por terceiros, que adquirem os produtos e os fazem chegar
aos consumidores.
No Capítulo 5 estudaremos cada segmento com mais profundidade.

1.7. CONCLUSÃO
Na atualidade, o Direito Agrário é estudado tendo como núcleo a empresa agrária,
cujas características fundamentais, que a diferenciam das demais espécies de empresa, são
a existência, concomitante, da atividade agrária (criação de animais e/ou cultivo de
vegetais), do estabelecimento (com ou sem fundo rústico) e do empresário (seja uma
família, uma pessoa física ou jurídica).
Além disso, o exercício da atividade agrária deve ter alguma forma de
organização do estabelecimento, ser passível de valoração econômica (independente de ser
lucrativa ou não) e ser desenvolvida com habitualidade pelo empresário, que detém o poder
de destinação e de organização da mesm

36

MACHADO FILHO, Cláudio A. Pinheiro e al. Agrobusiness europeu. São Paulo: Pioneira, 1996, p.6:
“Filiére é uma seqüência de operações que conduzem produção de bens, cuja articulação é amplamente
influenciada pelas possibilidades tecnológicas e definida pelas estratégias dos agentes. Estes possuem
rel777ações interdependentes e complementares, determinadas pelas forças hierárquicas”.
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CAPÍTULO 2 – DA RESPONSABILIDADE CIVIL
2.1. CONCEITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
A palavra “responsabilidade” é originária do latim respondere, de spondeo,
primitiva obrigação de natureza contratual do direito quirinário, romano, pela qual o
devedor se vinculava ao credor nos contratos verbais, por intermédio de pergunta e
resposta (“spondesne mihi dare Centum? Spondeo”, ou seja, “prometes me dar um cento?
Prometo”), 37 tendo, portanto, a idéia e concepção de responder por algo. E o vocábulo
civil, do latim civile, é concernente à capacidade e ao estado das pessoas e às suas relações
jurídicas entre si.
Diante disso, na definição de Savatier, “a responsabilidade civil é o dever que
pode incumbir a uma pessoa de reparar o dano causado a outrem por um fato seu, ou pelo
fato de pessoas ou coisas dependentes dela”. 38
Numa conceituação mais contemporânea, "A responsabilidade civil é a aplicação
terceiros, em razão de ato por ele mesmo praticado, por pessoa por quem ela responde, por
alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal”. 39
De modo simplista, a responsabilidade civil é a obrigação que alguém tem, de
reparar o dano causado a outrem, por si ou por pessoa sua dependente.

2.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA
No início dos tempos, quando os alimentos (vegetais, caça e pesca) rareavam em
determinado local, o homem se deslocava, juntamente com sua prole, em busca de outras
regiões onde pudesse encontrar novamente a fartura alimentícia. Em determinado
momento, descobriu que poderia permanecer num mesmo local, por muito tempo, desde
que o mesmo reunisse condições naturais propícias para o cultivo de vegetais e a criação
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AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral das Obrigações e Responsabilidade Civil. 11ª ed. São Paulo:
Atlas, 2008, p. 243.
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SAVATIER, René. Traité de la Responsabilité Civile – En Droit Français – Civil, Administratif,
Professionnel, Procédural. Tome I, 12. ed. Paris: Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, 1951, p. 1:
“La responsabilité civile est l‟obligation qui peut incomber à une personne de réparer le dommage causé a
autrui par son fait, ou par les fait des personnes ou des choses dépendant d‟elle” .
5
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 21ª ed. São Paulo:
Saraiva, v. 7, 2007, p. 34.
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animais. Desse modo, o seu estoque de alimentos sempre se renovava. Passou, então, a
demarcar essa área, surgindo a noção de posse e propriedade das coisas móveis e imóveis,
ou seja, dos bens. E todo aquele que causasse algum tipo de dano a outrem, reduzindo os
seus bens, deveria ser punido pelo seu ato. Essa punição era feita pelo próprio ofendido,
num sentido de vingança privada 40 (“justiça pelas próprias mãos”), sendo, na maioria das
vezes, desproporcional à ofensa (já que não havia regras que servissem de parâmetros),
sendo movida mais pela emoção do que pela razão.
Em Roma, por volta do ano 450 a.C., surge a Lei das XII Tábuas, como resultado
da insatisfação da plebe com as leis em vigor que, via de regra, eram verbais e utilizadas
para beneficiar os patrícios em detrimento dos direitos da plebe. Elas teriam sido escritas
por dez legisladores (os decênviros), subsidiadas na legislação grega - as leis de Sólon. 41
Essa normatização romana procura estipular responsabilidades e delimitar
sanções, substituindo o arbítrio pelo caso concreto, ao invés de restringir-se somente a uma
visão abstrata do dano, tipificando os delitos (civis ou penais) e os modos de reparação.
Assim, é estabelecida a indenização pecuniária como compensação pelo dano
sofrido, seja através da composição voluntária (entre as partes), seja através da composição
legal (por intervenção do Estado). Sob a ótica histórica, este período é imediatamente
posterior ao da Justiça privada e anterior ao da aplicação da Justiça estatal 42.
É com a Lei Aquilia (sec. III a.C.) que surge um princípio geral regulador
dedicado à reparação do dano, escopo basilar da responsabilidade civil, desvinculando-a da
penal43. Sem haver derrogado totalmente a legislação anterior, a Lei Aquilia é originária de
um plebiscito proposto pelo tribuno Aquilio, conforme se vê de um texto de Ulpiano, in
Digesto, Livro IX, Tít. II, fr. 1, §1: Quae lex Aquilia plebiscitum est, cum eam Aquilius
tribunus plebis a plebe rogaverit. Abre, em verdade, novos horizontes à responsabilidade
civil, posto não haja enunciado um princípio geral. Seu maior valor consiste em substituir
as multas fixas por uma pena proporcional ao dano causado.” 44
É com ela que ocorre o maior progresso do instituto, dando origem à denominação
da responsabilidade delitual ou extracontratual, também denominada responsabilidade civil
aquiliana. Ela previu a responsabilidade de quem causasse o dano, atribuindo ao lesado um
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“actio legis aequiliae” (ação aquiliana), que objetivava o recebimento do valor do dano
causado. A responsabilidade civil começa a se desvincular da responsabilidade penal e a
culpa passa a ser elemento fundamental ao dever de indenizar.
O Código Civil Francês de 1804 (também conhecido como Código Napoleônico)
consagra, de vez, a substituição da pena pela reparação do dano sofrido, vindo a influenciar
as codificações supervenientes, inclusive o Código Civil Brasileiro de 1916, estabelecendo
em seu artigo 159 que: “Aquele que, por ação ou omissão, voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano”,
também conhecida como a regra da responsabilidade civil subjetiva.
O Código Napoleônico estabeleceu a previsão de reparação do dano sempre que
houver culpa, ainda que leve; a dissociação da responsabilidade civil da responsabilidade
penal, sendo a primeira respondida perante a vítima e a segunda perante o Estado; a culpa
contratual, decorrente do não cumprimento das obrigações contratuais e os conceitos de
imprudência, imperícia e negligência. São os conceitos do que hoje se entende por
responsabilidade civil
Devido às dificuldades de, muitas vezes, se provar a culpa de quem causa o dano,
começou-se a delinear a teoria da responsabilidade objetiva ou do risco, na qual aquele
que, com sua atividade, cria um risco, em caso de ocorrer algum dano, tem o dever de
indenizar, independente de culpa, ou seja, fica estabelecida a responsabilidade civil
objetiva. No Brasil, antes de 1988, já tínhamos a previsão da responsabilidade objetiva no
Decreto nº 2681, de 1912, das operadoras de estradas de ferro, pelos danos causados aos
proprietários dos terrenos vizinhos a essas mesmas estradas de ferro; na Lei dos Acidentes
do Trabalho, de 1934; no Código Brasileiro do Ar, de 1938; na Lei de Energia Nuclear, de
1973; na Lei Ambiental, de 1981 e alguns Decretos.
Em 1966, o Supremo Tribunal Federal admitiu, pela 1ª vez, a reparação do dano
45

moral , embora a jurisprudência tenha continuado hesitante até o advento da Constituição
Federal de 1988, quando a reparabilidade do dano moral encontrou previsão expressa, em
seu artigo 5º, incisos V e X, do mesmo modo que a responsabilidade civil objetiva do
Estado, no artigo 37 § 6º.
Em 1990, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 12, também previu a
responsabilidade objetiva nas relações de consumo.
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O Código Civil de 2002 consagra a responsabilidade subjetiva, no caput do artigo
927 e a responsabilidade objetiva no mesmo artigo, porém, no parágrafo único, além de
prever no artigo 186, a reparação por dano exclusivamente moral.

2.3. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA
A responsabilidade civil subjetiva está prevista no artigo 927 do Código Civil,
com a seguinte redação:
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.”
Assim, a obrigação do agente reparar o dano é gerada pela prática do ato ilícito.
O ato ilícito, portanto, é sempre um comportamento que infringe um dever
jurídico e não que simplesmente prometa ou ameace infringi-lo, de tal modo que, a partir
do momento em que um ato ilícito foi praticado, está-se diante de um processo executivo e
não de uma simples manifestação de vontade.
Nem por isso, entretanto, o ato ilícito dispensa uma manifestação de vontade.
Antes, pelo contrário, por ser um ato de conduta, um comportamento humano, é preciso
que ele seja voluntário, como mais adiante será ressaltado. Em síntese, ato ilícito é ato
voluntário consciente do ser humano que transgride um dever jurídico. Ato praticado sem
consciência do que se está fazendo não pode se constituir ato ilícito. 46
Os artigos 186 e 187 do Código Civil definem as hipóteses de ato ilícito, a saber:
“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. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé
ou pelos bons costumes.”
Deste modo, comete ato ilícito aquele que, por conduta omissiva ou comissiva,
dolosa, culposa ou abusiva no exercício de direito próprio, violar direito de outrem e
causar-lhe dano, ainda que exclusivamente moral, devendo, por isso, repará-lo.
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Diante disso, para que se configure a responsabilidade civil subjetiva, não basta
apenas a declaração de vontade ou mera promessa de causar dano. É necessário que haja a
efetiva ação ou omissão do agente, dolosa ou culposa, que violando um direito de outrem,
cause-lhe prejuízo. Só estando presentes esses pressupostos (ação ou omissão do ofensor,
culpa, dano do ofendido e que este dano tenha sido causado pela ação ou omissão citada,
ou seja, que haja nexo de causalidade) é que haverá a obrigação de reparar o dano.

2.4. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
É a possibilidade de responsabilização do agente independente de culpa.
Todos os demais requisitos devem estar presentes. O ato ilícito, o dano e o nexo
de causalidade continuam a ser imprescindíveis para a demonstração do dever de
indenizar. O elemento culpa, no entanto, não possui qualquer relevância na
responsabilização do agente.
Esse tipo de responsabilidade ocorre em situações específicas, previstas também
de maneira individualizada na legislação, onde a finalidade social do bem tutelado ou os
riscos da atividade desenvolvida pelo agente, impõem uma tutela mais severa quanto ao
dever de indenizar.
O exemplo típico de responsabilidade civil objetiva é o caso de dano provocado
pelo Estado. Sendo o dano praticado por qualquer órgão do poder público, surge, para ele,
o dever de indenizar, bastando somente a demonstração da ocorrência do ato ilícito, do
dano e do nexo de causalidade, sendo a culpa, no caso, excluída.
A regra de exclusão do elemento culpa é aplicada a todos os casos onde se
verifica a ocorrência da responsabilidade civil objetiva.
Também nas relações de consumo, a culpa do fornecedor foi excluída. Neste caso,
a lei houve por bem considerar o consumidor como parte juridicamente protegida, por
entender que o mesmo encontra-se em situação de manifesta desvantagem face ao
fornecedor. Assim, se numa relação de consumo ficar evidenciada a ocorrência de dano
decorrente de ato ilícito praticado pelo fornecedor, não há a necessidade de demonstração
da culpa do mesmo para que se imponha o dever de reparação. A única exceção a essa
regra é com relação aos profissionais liberais, que são regidos pelas normas da
responsabilidade objetiva.
Completando a questão da responsabilidade cívil objetiva, temos a teoria do risco,
a qual contempla o dever de indenizar em razão do exercício de atividade perigosa ou com
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alto grau de possibilidade de dano. Aquele que desempenha uma atividade perigosa,
assume o risco de produzir os danos.
É de se ressaltar, contudo, que sendo a regra geral a responsabilidade civil
subjetiva, a responsabilidade civil objetiva por atividade de risco deverá estar
expressamente prevista em lei própria, seja em razão da natureza da relação jurídica, seja
em virtude da natureza da própria atividade. São exceções à regra e como exceções
somente podem se aceitas ante a previsão legal específica.
A responsabilidade objetiva é prevista no artigo 927, parágrafo único do Código
Civil, que diz, textualmente:
“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”.

2.5. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL
Contrariamente à responsabilidade civil imposta em lei (extracontratual), na qual
basta a ocorrência de dano oriundo de um ato ilícito culposo para que nasça o dever de
indenizar, em se tratando dever contratual é imprescindível a existência de uma avença
entre as partes.
Muitas vezes, num mesmo evento pode ocorrer a responsabilidade extracontratual
e a contratual. Imagine-se um acidente de ônibus onde as vítimas são passageiros e
transeuntes. No caso, a responsabilidade é contratual em relação aos primeiros e
extracontratual com relação aos segundos.
Em regra, não há distinção entre os efeitos da culpa contratual e extracontratual,
devendo em ambos os casos o ofensor responder pelos danos causados. A distinção reside
na inversão do ônus de prova. Enquanto na responsabilidade extracontratual incumbe à
vítima o dever de demonstrar o dano, a ilicitude do ato, o nexo de causalidade e a conduta
do agente, em se tratando de responsabilidade contratual esse ônus é invertido,
transferindo-se ao agente o dever de demonstrar a inocorrência dos requisitos nominados.
Nesse sentido são os ensinamentos de Caio Mário da Silva Pereira:
“Embora se confundam ontologicamente (repito) e nos seus efeitos, a distinção
subsiste no tocante às exigências probatórias. Na culpa extracontratual, incumbe ao
queixoso demonstrar todos os elementos etiológicos da responsabilidade: o dano, a
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infração da norma e o nexo de causalidade entre um e outra. Na culpa contratual invertese o ônus probandi, o que torna a posição do lesado mais vantajosa”.47
A responsabilidade civil contratual constitui uma maior garantia ao lesado na
medida em que cabe a parte contrária a demonstração de que não ocorrera qualquer evento
que imponha o dever de indenizar. Essa inversão decorre da própria natureza negocial da
relação jurídica originária. Da previa ciência das implicações da inexecução da obrigação
contratualmente entabulada é que decorre a inversão do ônus da prova.

2.6. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DE OUTREM
Com a evolução natural da estrutura social e o conseqüente desenvolvimento das
relações interpessoais, a responsabilidade civil, antes adstrita à simples relação entre
ofensor e ofendido, também ganhou contornos de maior complexidade envolvendo outras
pessoas além das duas citadas.
A responsabilidade pelo fato de terceiro ou de outrem é caracterizada pelo dever
de indenizar imposto a terceiro que não participou da relação ofensor-ofendido, não
praticando qualquer ato danoso e não tendo culpa pelo evento. Em muitas ocasiões, o
terceiro sequer toma conhecimento da relação existente entre as partes e, mesmo assim,
tem o dever de indenizar.
É o caso da obrigação derivada de relação de emprego ou contrato de prestação de
serviço. Se o preposto, agindo em razão de atividade ligada ao mandante, causa dano a
alguém, em que pese o mandante não participar da relação lesiva, responde pelos atos de
seu preposto.
Porém, se o mandante impõe ao preposto a realização de atividade sabidamente
ilegal, aquele responderá pessoalmente pelo evento. Note-se que o dano decorreu de uma
ordem direta e ilícita, não havendo motivo para que se considere a espécie de
responsabilidade analisada. Agora, se o preposto age em desconformidade com as
orientações do mandante, ou estando em conformidade, age com culpa, o mandante
responderá pelo fato do terceiro, cabendo o direito de regresso do mandante em face deste.
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2.7. EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL
As excludentes de responsabilidade são, normalmente, fatos que, ocorrendo numa
relação de responsabilidade, eximem o agente da obrigação de reparar o dano.
As principais excludentes da responsabilidade civil são: a culpa exclusiva da
vitima, a culpa concorrente, o caso fortuito ou força maior, a culpa exclusiva de terceiro, o
exercício regular do direito, o estado de necessidade, a legítima defesa, estrito
cumprimento do dever legal, o erro escusável e a cláusula de não indenizar..

2.7.1. Culpa Exclusiva da Vítima
Em se tratando de culpa exclusiva da vítima, para a sua ocorrência, se mostra
necessária a demonstração de que o evento danoso decorreu em razão de ato praticado pela
mesma. A ação da vítima deve ter suficiente relevância para que se verifique que, sem ela,
não haveria o evento danoso. Neste caso, o ato do agente serve apenas de instrumento para
que o dano seja causado. Restando caracterizada a culpa da vítima pela ocorrência do dano,
esta deverá suportar os prejuízos decorrentes de seus atos.
Segundo Silvio Rodrigues, há verdadeira inocorrência de nexo de causalidade
entre o dano sofrido e o ato do agente:
“Com efeito, no caso de culpa exclusiva da vítima, o agente que causa
diretamente o dano é apenas um instrumento do acidente, não se podendo,
realmente, falar em liame de causalidade entre o ato e o prejuízo por aquela
experimentado”.48

Exemplo de evento danoso decorrente de culpa exclusiva da vítima é o caso em
que, pretendendo se suicidar, a vítima se atira embaixo de um carro, o qual, atropelando-a,
provoca sérios danos a sua saúde. Neste caso, demonstrada a intenção da vítima em
praticar o evento, o nexo de causalidade se desloca para o ato praticado pela própria
vítima (se jogar embaixo do carro), eximindo aquele praticado pelo agente (atropelar a
vítima).
Outro exemplo é o caso em que a vítima, tentando embarcar como clandestino em
um trem em movimento, acaba sendo atropelada por ele.
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2.7.2. Culpa Concorrente
Verificando-se que as partes – vitima e agente – agiram de maneira culposa,
colaborando para a ocorrência de um fato danoso, a responsabilidade pela reparação dos
danos será dividida por ambas, na proporção da sua culpa, ou seja, nenhum dos dois arcará
sozinho.
Se os danos são sofridos apenas por uma das partes, o prejuízo deverá ser rateado
entre ambas, já que as mesmas efetivamente contribuíram para o evento. Caso ambas as
partes tenham sofrido prejuízo, cada qual responderá pelo dano sofrido. Essa distribuição
equânime do dever de indenizar deve ser observada diante do fato concreto, haja vista que
os danos nem sempre são proporcionais entre as partes, nem tampouco proporcionais em
razão do grau de culpa de cada um.
Nesse sentido, Sílvio RODRIGUES leciona que:
“A melhor doutrina é a que propõe a partilha dos prejuízos: em partes iguais, se
forem iguais as culpas ou não for possível provar o grau de culpabilidade de
cada um dos co-autores; em partes proporcionais aos graus das culpas, quando
estas forem desiguais. Note-se que a gravidade da culpa deve ser apreciada
objetivamente, isto é, segundo o grau de causalidade do acto de cada um. Tem
se objectado contra esta solução que de cada culpa podem resultar efeitos muito
diversos, razão por que não se deve atender à diversa gravidade das culpas;
mas, é evidente que a reparação não pode ser dividida com justiça sem se
ponderar essa diversividade.” 49

2.7.3. Culpa Exclusiva de Terceiro
A ocorrência de culpa exclusiva de terceiro se vislumbra quando o evento danoso
se dá em razão de ato praticado por terceiro que não seja o agente ou a vítima. Nesse caso,
para que se enquadre na concepção de terceiro, é necessário se observar que este terceiro
efetivamente deve estar alheio à relação existente entre agente e vítima. Caso assim não
seja, não será considerado terceiro, mas sim vítima ou agente.
Segundo Sérgio CAVALIERI FILHO, “em tais casos, o fato de terceiro, segundo a
opinião dominante, equipara-se a caso fortuito ou força maior, por ser uma causa estranha
à conduta do agente aparente, imprevisível e inevitável”. 50
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2.7.4. Caso Fortuito ou Força Maior.
Segundo a disciplina jurídica atual, tanto o caso fortuito quanto a força maior são
excludentes de responsabilidade de indenização.
Inicialmente importa relevar o caráter de previsibilidade do evento em face dos
dois institutos ora tratados.
Em relação ao caso fortuito, a previsibilidade não se constitui em elemento
essencial para a verificação do excludente. Nota-se, muitas vezes, que o caso fortuito,
embora previsível, não pode ser evitado pela vítima. 51
Acontece que, prevendo a ocorrência do evento, o agente pode intensificar ou
minimizar seus efeitos, emergindo assim a responsabilidade pela amplitude e significância
do dano referente à parcela disponível de responsabilidade decorrente dessa
previsibilidade.
O caso fortuito é caracterizado, então, pela impossibilidade que o agente tem de
impedir a ocorrência do evento Trata-se de fato necessário, cujo conhecimento prévio, por
parte do agente, em nada modifica a sua viabilidade de sua ocorrência, a qual, como já foi
dito, é inevitável.
Segundo o entendimento de Sergio CAVALIERI FILHO, a imprevisibilidade é
requisito para a configuração da hipótese de caso fortuito. Vejamos:
“Em nosso entender, estaremos em face do caso fortuito quando se tratar de
evento imprevisível e, por isso, inevitável. Se o evento for inevitável, ainda que
previsível, por se tratar de fato superior às forças do agente, como normalmente
são os fatos da Natureza, como as tempestades, enchentes etc., estaremos em
face da força maior, como o próprio nome o diz. É o act of God, no dizer dos
ingleses, em relação ao qual o agente nada pode fazer para evitá-lo, ainda que
previsível”.52

Quanto à outra excludente estudada, em que pese a não uniformidade de
entendimento acerca do tema, entende-se que a força maior é caracterizada pela
exterioridade do fato, não sendo normalmente ligado às condições do agente ou ato que o
mesmo propriamente tenha praticado.
Como exemplo, temos os fenômenos da natureza, que não são produzidos pelo
agente. Também podemos citar as ordens emanadas de autoridade (desde que
conscientemente lícitas) ou as ocorrências políticas, tais como guerras e revoluções.
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Ante a exterioridade que se constata da força maior, pode-se aferir maior poder de
isenção da responsabilidade do que o caso fortuito, na medida em que o evento não teve
relação com atos do agente.
Sobre o estabelecimento dos critérios para exclusão da responsabilidade conceitua
Silvio Rodrigues: “Se a responsabilidade se funda no risco, só a força maior serve de
excludente. Se, entretanto, a responsabilidade se funda na culpa, então mera prova do caso
fortuito exonera o devedor da responsabilidade”. 53
De qualquer maneira, o cerne da questão reside na inevitabilidade da ocorrência
do evento. Sendo inevitável, seja em virtude do caso fortuito ou da força maior, desaparece
o dever de indenizar.

2.7.5. Exercício Regular do Direito
Outro motivo que impõe a exclusão do dever de indenizar é a ato do agente, que é
praticado quando da utilização de um direito que lhe assiste, ou seja, trata-se do exercício
regular de um direito.
Se o agente tem garantido pela lei ou pelo contrato o direito de praticar certo ato,
o exercício daquele direito não pode implicar em dever de indenizar.
O Código Civil prevê expressamente a hipótese de que a utilização de um direito
previsto não gera dano:
“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito
reconhecido.”
Prevê, ainda, o Código Civil:
“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé
ou pelos bons costumes”.
No caso, mesmo verificando-se a previsão da possibilidade de exercício de um
direito, a nova lei preceitua de maneira expressa que, tal utilização, para que seja legítima,
deve ser realizada dentro da sua limitação teleológica.
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RODRIGUES. Silvio. Ob. cit. p. 285.
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O elemento subjetivo da ação constitui preceito básico para que se verifique se o
direito foi utilizado de maneira regular, ou se teve fim diverso daquele previsto pelo
instituto que o originou.
É sabido que no direito brasileiro, a aplicação das normas é regida pela sua
finalidade social. Não há a visão Kelseniana em sentido estrito, onde a norma, uma vez em
vigor, se abstrairia do escopo que lhe impingiu o legislador. Muito pelo contrário, a Lei de
Introdução ao Código Civil prevê expressamente que o magistrado deverá fazer a
verificação da finalidade social para a escorreita aplicação da lei:
“Art. 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum”
Na lei atual, pode-se, com base nesse instituto, impor o dever de indenizar ao
agente que, utilizando-se de um direito que lhe assiste, cause dano a outrem, em razão de
desvio de finalidade do próprio direito. Se o agente utiliza-se de um direito, não para
beneficiar-se, mas sim para causar dano a outrem, segundo a interpretação imposta pela
LICC, pode o magistrado, impor-lhe o dever de indenizar os danos experimentados pela
vítima. O propósito de prejudicar macula a garantia de utilização do direito. A lei não é
dada a proporcionar a satisfação de meros caprichos ou a impor danos a outrem, pautando,
o exercício, em interesse ilegítimo.
Vê-se, portanto, que a existência de um direito não é suficiente para assegurar ao
agente a possibilidade de utilizá-lo. É necessário que a finalidade imposta à garantia seja
obedecida.
Corriqueiramente, utiliza-se a expressão “abuso de direito” para designar a
hipótese em que o agente desvirtua a utilização do direito, objetivando resultado lesivo,
não pretendido pela legislação.
Essa utilização abusiva do direito por parte do detentor do mesmo é repelida pela
função social do instituto.

2.7.6. Estado de Necessidade
O estado de necessidade se verifica quando da ocorrência de algum perigo
iminente, onde o agente causa dano a outrem, objetivando impedir que um dano maior
pudesse ocorrer.
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Exemplo clássico do instituto é o caso onde, procurando salvar alguém de uma
casa em chamas, o agente arrebenta a parede da casa vizinha com o intuito de produzir
uma passagem segura para a vítima do incêndio. No caso, os danos causados contra a
parede da casa do vizinho não são indenizáveis, haja vista que o mesmo foi praticado em
razão da necessária prestação de socorro.
Ressalte-se, no entanto, que, para que o estado de necessidade importe em
ausência do dever de indenizar, é necessário que o dano seja causado somente quando “as
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do
indispensável para a remoção do perigo”.
Há, portanto, flagrante limitação ao instituto do estado de necessidade,
consubstanciado na efetiva necessidade da prática do ato, bem como na estrita limitação do
dano somente ao necessário à consecução do objetivo desejado.

2.7.7. Legítima Defesa
A regra no sistema normativo brasileiro é a necessidade do socorro jurisdicional
para a solução de controvérsias entre as partes. Mesmo havendo a imperatividade do poder
do Estado na solução dos conflitos, em determinadas situações pode o agente, tentando se
proteger ou proteger seu patrimônio, se utilizar de força direta contra a injusta lesão ou
grave ameaça sofrida.
Há de se ressaltar, porém, que se trata de um expediente de reação, ou seja, deve
se verificar a prévia ocorrência de uma lesão injusta ou grave e iminente ameaça de lesão.
Outro requisito diz respeito à proporcionalidade da força utilizada pelo agente, a
qual deve ser somente aquela necessária para impedir o dano que está para ocorrer ou para
reparar aquele que imediatamente ocorreu. Qualquer exagero nesse sentido tem como
conseqüência o dever de indenizar, uma vez que ao invés de impedir ou obstar a lesão, o
ato serviu para causar dano à vítima.

2.7.8. Estrito Cumprimento do Dever Legal
Esta excludente, embora não explicitada na legislação, considera-se abrangida pelo
“exercício regular do direito” previsto no artigo 188, inciso I do Código Civil.

31

Ao agente cabe a obrigação, estabelecida em lei, de praticar uma ação,
normalmente, inerente à sua função. É esta previsão legal que exclui a responsabilidade
civil do agente pelo ato praticado. Na maioria das vezes, a previsão diz respeito à atuação
dos agentes públicos.
O exemplo mais conhecido dessa excludente é o tiro dado por um policial num
criminoso prestes a ferir ou matar alguém. É dever legal do policial, evitar, por todos os
meios lícitos, no limite do necessário, que tal ação criminosa ocorra.
Do mesmo modo ocorre com o médico, que tem o dever de usar de todo o seu
conhecimento para salvar vidas ou minorar o sofrimento de um doente, sob pena de prática
de omissão de socorro.

2.7.9. Erro Inescusável
É o erro perdoável, tendo em vista os fatos em si. Não gera responsabilidade, uma
vez que ele ocorreu mesmo o agente tendo usado de toda diligência possível.
Como exemplo, temos o caso do médico veterinário que, sendo chamado a tratar de
um animal acidentado, usa, diligentemente, de todos os seus conhecimentos e mesmo
assim o animal vem a morrer. Embora seja constatado um erro, ele é desculpável, uma vez
que o diagnóstico, em vista das informações de que dispunha, foi correto e a medicina, seja
veterinária ou não, não é infalível.
O erro escusável está diretamente ligado à “obrigação de meio”, que é aquela em
que o profissional se obriga a utilizar as técnicas corretas e empreender os melhores
esforços para alcançar os fins desejados.

2.7.10. Cláusula de Não Indenizar
Ocorre quando as partes, através de um contrato, pactuam que a responsabilidade,
em determinada situação, não será de quem, normalmente, a isso é obrigada, mas sim da
outra parte.
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Porém, nem sempre a aplicação dessa cláusula é possível. O Código de Defesa do
Consumidor proíbe a utilização desse tipo de cláusula em todos os contratos de consumo,
com forme previsto nos artigos 24 e 25.54
Do mesmo modo, o artigo 734 do Código Civil 55, estabelece que são nulas
quaisquer cláusulas de irresponsabilidade em contratos de transporte.

54

“Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a
exoneração contratual do fornecedor.”
“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação
de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.”
55
“Art. 743. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens,
salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”

33

CAPÍTULO 3 – FUNÇÃO SOCIAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL
Devido à constitucionalização do Direito Civil, aos seus institutos se impõe a
obrigação de buscar a realização dos objetivos constitucionais, com primazia para a
dignidade da pessoa humana. Isso traz como conseqüência, que cada instituto deve cumprir
uma função social que contribua para que tenhamos uma sociedade mais livre, justa e
solidária, que garanta o desenvolvimento social, a erradicação da pobreza e da
marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e regionais, promovendo, assim, o
bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação, conforme estabelecido no artigo 3º da Constituição Federal. 56
Para isso, essa função social deve ter por parâmetro, que o interesse individual
não deve sobrepujar o interesse coletivo. Sob este prisma, o contrato, a propriedade, a
família, a empresa e a responsabilidade civil, entre outros institutos, devem focar o bem
comum e a justiça social, protegendo a pessoa, sobretudo no que diz respeito às condições
imprescindíveis para o seu pleno desenvolvimento individual e social, em detrimento da
proteção das relações jurídicas patrimoniais.
O dinamismo da sociedade contemporânea aumentou consideravelmente os danos
causados à coletividade, muitas vezes proporcionais aos generosos lucros auferidos pelos
seus responsáveis que, ao invés de investir em educação e prevenção, preferem correr o
risco da ocorrência da lesão, apostando na mera eventualidade e na insignificância da sua
indenização.
Com a expansão das relações de consumo, surgiu também a necessidade da
revisão dos parâmetros a serem utilizados para a superação dos naturais conflitos
decorrentes. Nesse diapasão, o desenvolvimento da pessoa humana, concretamente
considerada, passa a ser o principal objetivo a ser alcançado pelo ordenamento jurídico. 57
Atualmente, revela-se notória a insuficiência daquele papel tradicionalmente
imputado ao direito da responsabilidade civil, atinente à mera definição de
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Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.
57
FACHIN, Luiz Edson e RUZYK, Carlos Eduardo P. Um projeto de Código Civil na contramão da
Constituição. Revista Trimestral de Direito Civil. Ano 1, v.4, Rio de Janeiro: PADMA, 2000, p. 245.
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comportamentos ilícitos e à atribuição da indenização devida pelas perdas e danos sofridos
pela vítima.
Em face desse quadro sócio-jurídico, a responsabilidade civil busca novos
fundamentos que alicercem a sua aplicação, a fim de adeqüar, deste modo, a sua função
social a um mundo globalizado que sofre gradativamente as repercussões das relações de
massa, caminhando no sentido de se abandonar a técnica de valoração da conduta do
ofensor para fins de estimação da indenização devida. 58
Nota-se uma tendência crescente de objetivação da responsabilidade civil, que,
por possibilitar uma maior distribuição dos riscos sociais criados, mostra-se mais
compatível com a sociedade atual, sem se abandonar, porém, o sistema da responsabilidade
subjetiva, de vez que os dois sistemas têm previsão no Código Civil.
Diante disso, a correta aplicação da responsabilidade civil passa pela análise da
sua atual função social, o que nos obriga a fazer uma verdadeira recomposição de
determinados estatutos fundamentais do Direito Privado, em que pese a lentidão legislativa
face à dinâmica dos fatos sociais.
A finalidade precípua da responsabilidade civil é a de reparar um dano: apagar o
prejuízo econômico causado (indenização do dano patrimonial), minorar o sofrimento
infligido (satisfação compensatória do dano moral puro) ou compensar pela ofensa à vida
ou à integridade física de outrem, considerada em si mesma (satisfação compensatória do
dano puramente corporal).59
A Constituição Federal, ao consagrar como prioridade a proteção da dignidade da
pessoa humana, contribuiu diretamente para o redimensionamento da responsabilidade
civil, na medida em que enfatizou essencialmente a proteção da vítima de dano injusto,
desvalorizando a conduta do ofensor.60
A partir disso, as hipóteses excepcionais de responsabilização objetiva foram
ganhando espaço, gradativamente, em importantes microssistemas (ambiental e de
consumo, sobretudo), sendo, finalmente, respaldadas no artigo 927, parágrafo único do
Código Civil, no que diz respeito aos danos derivados de atividades de risco. 61
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SCHREIBER, Anderson. Arbitramento do dano moral no novo Código Civil. In: Revista Trimestral de
Direito Civil. Rio de Janeiro: PADMA, 2002, v.12, p. 5.
59
NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p.436.
60
MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: Uma Leitura Civil-Constitucional dos
Danos Morais. 3ª ed. São Paulo: Renovar, 2007, p. 29.
61
“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
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Todavia, a ampliação do campo de incidência da responsabilidade civil objetiva
parece não ser suficiente, por si só, para dar resposta apropriada aos anseios de proteção
repressiva e preventiva dos direitos fundamentais do ser humano.
Diante da realidade social atual, das novas características dos danos suportados
não só a título individual, mas também coletivo, dos princípios da solidariedade e da
justiça social, derivados tanto da Constituição Federal quanto do Código de Defesa do
Consumidor e do novo Código Civil, não há como deixar de reparar na crise de efetividade
da responsabilidade civil.
A funcionalização dos institutos jurídicos, diante disso, objetiva atender os
anseios sociais da sociedade contemporânea em prol de uma efetividade concreta.
As possíveis funções a que se destina o emprego da responsabilidade civil (quais
sejam, a compensatória e a punitivo-pedagógica, mencionadas tanto em âmbito doutrinário
como jurisprudencial) e os seus limites, constituem questão da maior complexidade e
relevância dentro da teoria geral do Direito Civil, sobretudo quando enfocado
pragmaticamente, vale dizer, mediante o compromisso de efetividade e de adequada
sistematização.62

3.1. DIFERENÇA ENTRE COMPENSAR E INDENIZAR
É importante destacar a diferença de sentido dos termos “compensação” e
“indenização”, em virtude da confusão terminológica que muitas vezes ocorre em razão do
uso indiscriminado de um e outro.
Assim, “indenização” conduz à idéia de restauração, de ressarcimento de algo que
sofreu alguma mutação e que deve ser recomposto ao seu estado originário. 63
Diferentemente, a “compensação” busca o reequilíbrio da relação, não através da
reposição de algo ao seu estado anterior (neste caso impossível), mas sim através de
alguma satisfação que possa contrabalançar o mal causado, muito embora este não possa
ser apagado.
Conforme o entendimento de Yussef Said CAHALI:

em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem”.
62
MORAES, Maria Celina Bodin. Ob. cit., p. 24.
63
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua
portuguesa. 3ª ed., rev. e ampl., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 1743.
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“Em síntese: no dano patrimonial, busca-se a reposição em espécie ou em
dinheiro pelo valor equivalente, de modo a poder-se indenizar plenamente
ofendido, reconduzindo o seu patrimônio ao estado em que se encontraria se não
tivesse ocorrido o fato danoso; com a reposição do equivalente pecuniário,
opera-se o ressarcimento do dano patrimonial. Diversamente, a sanção do dano
moral não se resolve numa indenização propriamente, já que a indenização
significa eliminação do prejuízo e das suas conseqüências, o que não é possível
quando se trata de dano extrapatrimonial; a sua reparação se faz através de
uma compensação, e não de um ressarcimento; impondo ao ofensor a obrigação
de pagamento de uma certa quantia de dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo
tempo que agrava o patrimônio daquele, proporciona a este uma reparação
satisfativa.” 64

Pode-se afirmar que apenas os bens materiais são suscetíveis de recomposição ao
seu estado originário, configurando, portanto, objeto de uma indenização, hipótese que não
se aplica à noção de compensação. O sentido do termo compensação se mostra mais
apropriado para o reequilíbrio das relações jurídicas que foram afetadas por um dano
extrapatrimonial, diante da impossibilidade de restituição do dano ao seu status quo ante,
como ocorre nos danos patrimoniais.

3.2. DA FUNÇÃO COMPENSATÓRIA
Etimologicamente, a palavra compensar (do latim, compensare) significa
contrabalançar, equilibrar, ou ainda, “reparar o dano, o incômodo, etc., resultante de;
contrabalançar, contrapesar".65
Dessa forma, o chamado efeito compensatório revela não uma pretensão
propriamente ressarcitória no sentido de se recompor ao estado originário tudo aquilo que a
vítima perdeu (em termos patrimoniais), mas sim, proporcionar-lhe uma forma de
satisfação que possa amenizar suas perdas e suas dores em razão da ocorrência da conduta
danosa.
Por esse motivo, a compensação se vincula propriamente aos danos de caráter não
patrimonial que, por sua abstração e subjetividade, não permitem uma reparação no sentido
de recomposição ao status quo ante, ou seja, ao estado anterior, como se o dano nunca
tivesse existido.
Sob esse aspecto, a função compensatória busca “satisfazer”, de alguma forma
aqueles sujeitos que tiveram o seu núcleo do “ser como pessoa” atingido, isto é, ofensa à
sua esfera extrapatrimonial.

64
65

CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 44.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Ob. cit., p. 512.
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Assim, a responsabilidade civil, por intermédio de sua função compensatória,
busca viabilizar à vítima, que sofreu um dano subjetivo, alguma forma de satisfação idônea
a compensar o mal sofrido.
Como afirma Clayton REIS:
“(...) o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da
palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d‟alma que
lhe outorgue a sensação de um retorno do seu animus ferido á situação, à
semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. é
patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões
sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada
indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.”
66

Saliente-se que a compensação a ser fixada pelos danos extrapatrimoniais deve ser
adequada e compatível com as dores sofridas pela vítima, à semelhança dos danos
patrimoniais.
No entanto, como antes verificado, diferentemente do que ocorre no campo dos
danos extrapatrimoniais, nos danos patrimoniais a equivalência entre o prejuízo e a
indenização é aferível sem maiores problemas, na medida em que os bens materiais são
suscetíveis de recomposição ao seu estado originário e, ainda assim, caso não seja possível
a recomposição in natura, sempre será viável determinar-se o seu equivalente pecuniário.
Desse modo, conclui-se que a função compensatória, não obstante as dificuldades
em se determinar uma adequada satisfação à vítima que corresponda ao dano sofrido,
atende o objetivo estabelecido pelo legislador para o direito da responsabilidade civil no
sentido de que se viabilize a restauração do equilíbrio jurídico rompido pelo cometimento
do dano.

3.2.1. A Função Compensatória e o Princípio da Equivalência
O princípio da equivalência está consagrado em nosso ordenamento no art. 944 do
Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Neste
sentido, “indenizar significa tornar indene a vítima, reparar todo o dano por ela sofrido. Por
isso, mede-se a indenização pela extensão do dano, ou seja, há de corresponder a tudo

66

REIS, Clayton. Os Novos Rumos da indenização do Dano Moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 186.
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aquilo que a vítima perdeu, ao que razoavelmente deixou de ganhar e, ainda, ao dano
moral”.67
A restauração integral daquilo que se perdeu é um dos principais motivos (senão o
principal) do processo reparatório, propiciando à vítima a plena satisfação em razão da
conduta lesiva.
Nada obstante o fim almejado no sentido de uma reparação integral, em se
tratando de danos extrapatrimoniais, os critérios de aferição do prejuízo causado pelo dano
são reconhecidamente diversos daqueles estabelecidos no âmbito dos danos patrimoniais.
Para a aferição dos prejuízos de ordem patrimonial “a medição da extensão do
prejuízo se faz de forma técnica, ou seja, mediante a utilização de padrões de medida, peso,
qualidade do produto, valor usual no comércio, dimensões e outros de natureza
científica”. 68
Assim, o princípio da equivalência entre o dano e a indenização, objetivando o
atendimento ao princípio da restituição integral, é perfeitamente adaptável aos danos
patrimoniais, em razão de uma avaliação objetiva que toma por base o patrimônio da
vítima antes e depois da lesão.
Diferentemente, no âmbito dos danos extrapatrimoniais, estabelecer-se critérios
seguros para a fixação da compensação devida de acordo com a extensão da dor sofrida
pelo ofendido se mostra tarefa das mais difíceis.
Parte da doutrina69 sustenta a inaplicabilidade da regra da equivalência para as
hipóteses de danos extrapatrimoniais, afirmando que “a regra da simetria do art. 944,
caput, do Código Civil, incide só em danos patrimoniais, pois não há como mensurar
monetariamente a “extensão” do dano extrapatrimonial: nesse caso, o que cabe é uma
ponderação axiológica, traduzida em valores monetários.” 70
A compensação “não consiste em uma avaliação econômica absoluta dos danos
imateriais, senão na atribuição de um valor econômico por estimativa, que não possui
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DIREITO, Carlos Alberto Menezes e CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao novo Código Civil.
Volume XIII (arts. 927 a 965), Da responsabilidade civil, das preferências e privilégios creditórios. 2ª
ed., rev. e atual., Rio de Janeiro: Forense, pp. 331-332.
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REIS, Clayton. Ob. cit., p. 188.
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Nesse sentido, Judith MARTINS-COSTA, Yussef Said CAHALI, Caio Mário da Silva Pereira dentre
outros. Em sentido contrário, posiciona-se Clayton REIS: “Na esfera dos danos extrapatrimoniais, a
compensação dos danos imateriais vem, ao encontro do sentido de equivalência pretendido pelo legislador,
situação presente nos danos patrimoniais”. Os novos rumos da indenização do dano moral, Op. cit., p. 185.
70
MARTINS-COSTA, Judith e PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e abusos da função punitiva. Revista
CEJ, Brasília, v.9, n. 28, p. 15-32, jan./mar.2005, p. 22. Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/revista
/numero28/artigo02.pdf> (acesso em 28/03/2010).
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função de equivalência real, mas, a contrario sensu, de estabelecer um quantum
indenizatório proporcional à magnitude do dano e que possa produzir no espírito da vítima
a sensação de satisfação pela indenização recebida.” 71
Sob esse aspecto, os danos extrapatrimoniais são objeto de uma compensação
pecuniária,

utilizando-se,

de

um

modo

geral,

critérios

de

razoabilidade

e

proporcionalidade, a partir de uma ponderação valorativa a ser realizada pelo magistrado.
A solução do problema relativo à equivalência está longe de ser alcançada por via
de raciocínios simplistas, sobretudo quando se percebe que a questão envolve a análise de
valores imateriais atinentes à pessoa. Desta forma, qualquer que seja o fundamento adotado
no caso analisado (indenização de um dano patrimonial ou compensação de um dano
extrapatrimonial), deve-se procurar atender a equivalência pretendida pelo legislador entre
o dano e a reparação, objetivando uma reparação justa, proporcionando à vítima a mais
ampla satisfação possível.

3.3. DA FUNÇÃO PUNITIVA
A função punitiva representa um meio sancionatório da violação de determinadas
normas de conduta que protegem direitos especialmente tuteláveis em virtude de sua
própria natureza e superioridade (v.g., direitos inerentes à personalidade, à vida privada, à
honra, à dignidade).
A função punitiva da responsabilidade civil ganha especial sentido na medida em
que se buscam fundamentos para fortalecer a idéia de reparação dos danos, sobretudo, no
âmbito dos direitos extrapatrimoniais, nas relações de consumo e no Direito Ambiental,
isto é, naquelas hipóteses que envolvam um grande número de pessoas atingidas pela
lesão.
Assim, por intermédio não só da valoração das chamadas perdas e danos (clássica
função reparatória da responsabilização civil), mas também através da desvaloração da
conduta do infrator (grau de sua culpabilidade, sua capacidade econômica e a intensidade
da lesão), passou-se a aplicar em nossos tribunais, ainda que de maneira disfarçada ou
subliminar, a chamada função punitiva da responsabilidade civil.
Embora haja resistência de grande parte da doutrina e dos tribunais na aceitação
do caráter punitivo da responsabilidade civil, é inegável o potencial da referida função para
71
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revitalizar a responsabilidade civil, ainda que se constitua um mero instrumento para
alcançar tal fim.
Ao analisar a aplicação da função punitiva na Itália, país que se filia à tradição
romanística, Paolo Gallo destaca quatro situações para o emprego da função punitiva da
responsabilidade civil:
a) sempre que o comportamento ilícito tenha violado os direitos da vítima sem
causar danos gerais, ou ao menos danos patrimoniais; nestas circunstâncias as funções
principais da lei da responsabilidade civil são a intimidação e a punição, antes do que a
compensação;
b) quando o enriquecimento ilícito obtido é mais elevado do os danos; se o
ofensor se enriquecer em conseqüência da conduta ilícita, ele deve ser compelido a
devolver integralmente o seu enriquecimento; se não, ele poderia ser compelido a
compensar a vítima como um custo; em algum caso somente a compensação da vítima não
seria suficiente para deter o comportamento ilícito (sub-intimidação);
c) sempre que a perda é muito diluída (responsabilidade pelo fato de produtos,
poluição, danos coletivos), e o ofensor é uma grande empresa; nestas circunstâncias,
especialmente nos casos de baixa litigiosidade, quando a compensação de somente parte
das vítimas não é suficiente para deter eficientemente o ofensor; somente os punitive
damages podem induzir o fabricante a agregar o integral custo social correspondente à sua
atividade;
d) as sanções privadas podem ser também úteis no campo dos crimes de menor
potencial ofensivo; a redução progressiva da esfera da lei penal tem aberto caminho para
meios alternativos de intimidação; isto é especialmente verdadeiro no campo da proteção à
pessoa, sua vida privada, honra, reputação, privacidade e outros.72
De toda forma, sejam quais forem os critérios acolhidos para se estabelecer tanto
as hipóteses de incidência como os limites de atuação da função punitiva, não há mais
razão lógica, muito menos ambiente social para que se continue a negá-la, prendendo-se o
sistema jurídico civil às amarras de um pensamento político-ideológico ultrapassado, que
resiste ou simplesmente ignora os reclamos de efetividade e pragmatismo do mundo
globalizado do século XXI.

72

GALLO, Paolo. Punitive damages in Italy. Disponível
cardozo/review/Torts/Gallo-1997/gallo.htm (acesso em 20/11/2010).

em

http://www.jus.unitn.it/

41

Saliente-se que, desde que devidamente distinguida a função compensatória da
função punitiva, delimitados os seus campos próprios de atuação e as hipóteses de
aplicação, a imposição da pena civil, antes de causar retrocesso, na verdade, auxilia a busca
da efetividade da responsabilidade civil. A perfeita compreensão acerca do que representa
a função punitiva só pode ser verdadeiramente alcançada na medida em que se reconheça,
preliminarmente, que seus pressupostos e objetivos não se confundem com aqueles
tradicionalmente extraídos da função compensatória.
É necessário que o legislador atenda aos clamores de efetividade do mundo atual,
definindo as condições, hipóteses de incidência e limites, enfim, os critérios objetivos da
função punitiva da responsabilidade civil, seja por intermédio da importação da figura dos
punitive damages, seja por via da determinação de que os magistrados fixem nas sentenças,
distintamente, valores devidos a título de indenização (danos patrimoniais) e/ou
compensação (danos extrapatrimoniais) e valores devidos a título de punição, cumprindo,
assim, a responsabilidade civil, a sua função social, qual seja, a um só tempo, aos objetivos
de reparação, punição e dissuasão da repetição de condutas danosas no âmbito civil.

3.3. DA FUNÇÃO PREVENTIVA
Por esta função, a responsabilidade civil também deve ser instrumento de
dissuasão a comportamentos anti-sociais, possuindo caráter de exemplaridade e,
conseqüentemente, preventivo.73
Em que pese a pacificação, no Brasil, quanto à reparação dos chamados danos
extrapatrimoniais (embora não haja consenso quanto aos critérios para a sua
quantificação), há grande controvérsia quanto à possível inserção de uma função
pedagógica nas indenizações, tanto extrapatrimoniais quanto patrimoniais.
Apesar de não possuir expressa previsão legislativa no Brasil, tal função se
justifica como forma de dissuasão de condutas ilícitas e anti-sociais por meio da aplicação
de uma sanção de cunho civil ao ofensor e parece que tem sido aplicada de maneira
implícita pelos nossos tribunais.
Aliás, a prevenção, a cada dia que passa, tem sido a principal objetivo da
sociedade, já que, muito raramente, a compensação ou a reparação recebida têm
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conseguido alcançar o statu quo ante, não só patrimonial como extrapatrimonial, sem fazer
menção, ainda, ao desgaste provocado pelos longos processos judiciais
Conforme leciona a professora Teresa Ancona LOPEZ:
“Em suma, as principais funções da responsabilidade civil são a função de
reparação e a função de prevenção de danos. A função de precaução, que é um
tipo de prevenção que tem por objeto os riscos “incertos”, será, neste século,
colocada como uma nova função da responsabilidade civil. ”74

Enquanto a reparação trata de corrigir algo que ocorreu no passado, as funções
fundamentadas na prevenção e precaução procuram evitar os danos futuros, atendendo
assim, aos princípios constitucionais da solidariedade social e segurança (grifos nossos). 75
Em relação ao princípio da precaução, ainda segundo os ensinamentos da
professora Teresa Ancona LOPEZ,
“é aquele que trata das diretrizes e valores do sistema de antecipação de riscos
hipotéticos, coletivos e individuais, que estão a ameaçar a sociedade ou seus
membros com danos graves e irreversíveis e sobre os quais não há certeza
científica; esse princípio exige a tomada de medidas drásticas e eficazes com o
fito de antecipar o risco suposto e possível, mesmo diante da incerteza.” 76

Ele surge, expressamente, no Princípio 15 da Declaração do Rio sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento77, em 1992, se irradiando, a partir daí, para os outros ramos
do Direito onde a incolumidade física e a saúde dos indivíduos são objeto de proteção
(direito médico, hospitalar, do consumidor, sanitário, etc).78
Para Roberto GRASSI NETO, esse princípio encontra-se implícito no artigo 225
da Constituição Federal, além de lembrar que o mesmo está explicitado no artigo 1º, da Lei
11.105/05 (Lei de Biossegurança).79
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3.3.1. Diferença entre o Princípio da Prevenção e o Princípio da Precaução
De acordo com Édis MILARÉ:
“Prevenção é substantivo do verbo prevenir, e significa ato ou efeito de
antecipar-se, chegar antes; induz uma conotação de generalidade, simples
antecipação no tempo, é verdade, mas com intuito conhecido. Precaução é
substantivo do verbo precaver-se (do Latim prae = antes e cavere = tomar
cuidado), e sugere cuidados antecipados, cautela para que uma atitude ou ação
não venha a concretizar-se ou a resultar em efeitos indesejáveis. A diferença
etimológica e semântica (estabelecida pelo uso) sugere que a prevenção é mais
ampla do que precaução e que, por seu turno, precaução é atitude ou medida
antecipatória voltada preferencialmente para casos concretos.” 80

Deste modo, prevenção significa “ver primeiro”, “ver antes de acontecer”. Assim,
prevenção é ver o mal que está para acontecer e agir para impedir que o mesmo ocorra.
Já a precaução, tem o significado de “acautelar-se antes”. Cautela é prudência,
cuidado. Então, precaução é ter cuidado, agir prudentemente, de modo a evitar um mal ou
um dano que ainda não se sabe se irá ocorrer ou não.
Essa, portanto, é a diferença entre o princípio da prevenção e o princípio da
precaução: no primeiro se presume o conhecimento do mal ou dano em face de
determinada situação e age-se para que ele não ocorra. Por exemplo: sabemos que, se um
rio não tiver matas ciliares em suas margens, ocorrerá o assoreamento do mesmo. Então,
aplicando-se o princípio da prevenção, evitamos que seja suprimida a mata ciliar, a fim de
que o dano não aconteça.
No caso do princípio da precaução, não sabemos se, ocorrendo determinada
situação, poderá advir algum mal ou dano. Então, evitamos, por cautela, a ocorrência da
situação. Por exemplo: sabemos que os alimentos transgênicos são resultados de uma
modificação antinatural, que poderá ou não causar algum dano ao organismo humano.
Assim, aplicando-se o princípio da precaução, evitamos o plantio desses alimentos, para
que não ocorra um possível dano aos consumidores.
Saliente-se que devemos aplicar o princípio da precaução com os devidos
cuidados, sob pena de impedirmos o desenvolvimento social e econômico da sociedade.
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CAPÍTULO 4 – DOS INSTITUTOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Definir a natureza da relação ou do contrato é essencial para saber qual o regime
jurídico a ser aplicado: se o Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que possui normas de ordem
pública e de interesse social, tem como principais conseqüências, uma maior proteção
jurídica do consumidor, em face da sua vulnerabilidade, com a imposição da
responsabilidade civil objetiva e a inversão do ônus da prova ao fornecedor, entre outras.
A apresentação dos conceitos mais importantes do Código de Defesa do
Consumidor (CDC) nos permitirá um entendimento mais aprofundado das relações entre
os agentes agrários, quando das análises a ser feitas no próximo capítulo,.
O Código de Defesa do Consumidor tem como uma de suas principais funções a
proteção do consumidor, ou melhor, a garantia dos seus direitos, pois o consumidor é
considerado a parte mais fraca na relação de consumo. O consumidor sempre foi a razão de
ser de toda atividade econômica e, principalmente, do comércio, dessa forma, é impossível
que não existam normas para sua preservação. A proteção do consumidor está ligada à paz
e à sobrevivência do comércio, bem como à própria função do Estado de Direito contida na
Constituição.
Juntamente com o CDC, surge o fornecedor que tem que se preocupar com a
responsabilidade social, oferecendo produtos com a melhor qualidade, a fim de garantir a
plena satisfação dos seus consumidores, em face da sua maior exigência e informação, e da
concorrência cada vez mais acirrada.
Os consumidores são continuam a ser considerados hipossuficientes em relação
aos fornecedores, mesmo diante de uma maior conscientização daqueles. Isso ocorre por
causa da imposição, por parte dos fornecedores, de contratos de adesão, que contêm, na
maioria das vezes, informações essenciais a respeito da avença, que passam despercebidas
aos olhos despreparados dos consumidores. Daí a essencialidade da proteção jurídica do
Código de Defesa do Consumidor.
A seguir, apresentaremos alguns conceitos importantes que serão utilizados no
próximo capítulo, quando procuraremos identificar os agentes agrários e analisar qual a
responsabilidade civil a ser aplicada.
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4.2. CONCEITOS GERAIS
Para que as normas do CDC sejam aplicadas, são necessários que existam
três pressupostos, quais sejam: o consumidor, o fornecedor e a relação de consumo.

4.2.1. Do Consumidor
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final.81
Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis,
que haja intervindo nas relações de consumo. 82
Também se equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento

83

e todas as

pessoas determináveis ou não, expostas às práticas comerciais previstas no CDC. 84
Como se vê, o conceito de consumidor trazido pela lei consumerista abrange
várias categorias de pessoas. Assim, não só quem adquire (seja pessoa física ou jurídica) os
bens ou serviços para uso próprio, mas também aquele que, embora não o tenha adquirido
pessoalmente, os utiliza, é considerado como consumidor. Esse é considerado o
consumidor-padrão, o mais comum de se encontrar na sociedade.
Do mesmo modo, é conceituada como consumidora a coletividade de pessoas,
ainda que indetermináveis. É caso, por exemplo, de uma empresa responsável pelo
fornecimento de água em uma cidade que não garante a qualidade do produto, colocando
em risco a população. Nessa situação, não se sabe quantas pessoas foram atingidas, nem
quem pode estar sendo lesado pela má qualidade da água.
Em relação às vítimas do evento, mesmo não sendo consumidores diretos, são
passíveis de receber a proteção do código. Por exemplo, a empregada que usa uma faca
elétrica comprada pela patroa (consumidora direta) e sofre uma lesão por defeito do
produto, vindo a ter um dedo inutilizado. Ela pode exigir uma indenização do fabricante,
fundamentada no CDC.
Quanto às pessoas determináveis ou não, expostas às práticas comerciais previstas
no CDC, a lei quis proteger todas as pessoas prejudicadas por práticas comerciais ou
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contratuais abusivas, como no caso da propaganda enganosa, que ofende uma coletividade
indeterminável de pessoas.
Os direitos básicos do consumidor tutelados pelo CDC são a proteção à vida,
saúde e segurança; a educação e a divulgação adequado sobre o consumo de produtos e
serviços; informação adequada e clara; proteção contra a propaganda enganosa e abusiva;
proteção contratual; prevenção e reparação de danos; acesso aos órgãos judiciários e
administrativos, facilitando a defesa de seus direitos (inversão do ônus da prova); e
adequada e eficaz prestação dos serviços públicos. 85

4.2.2. Do Fornecedor
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.

86

Os fornecedores têm o dever de dar informações necessárias e adequadas sobre
eventuais riscos à saúde e à segurança dos consumidores, suscetíveis de serem causados
por produtos ou serviços colocados no mercado;87 informar, de maneira ostensiva e
adequada, a respeito da nocividade ou periculosidade de produtos e serviços, bem como
comunicar às autoridades competentes;88 não colocar no mercado de consumo produto ou
serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à
saúde ou à segurança;89 fornecer peças de reposição enquanto o produto for
comercializado; e abster-se de práticas abusivas e de expor a constrangimento o
consumidor. 90
A responsabilidade do fornecedor pressupõe: a responsabilidade pelo fato do
produto e pelo fato do serviço. O primeiro é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou
imaterial;91 o segundo é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
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remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as
decorrentes das relações de caráter trabalhista. 92

4.2.3. Da Relação de Consumo
A relação de consumo se concretiza quando o consumidor, no intuito de satisfazer
alguma necessidade, adquire um produto ou serviço de um fornecedor, nas condições de
preço e qualidade por este impostas.
Devido à hipossuficiência técnica e financeira do consumidor face ao fornecedor,
o Código de Defesa do Consumidor atua na relação de consumo, no sentido garantir uma
proteção efetiva à saúde e à segurança do consumidor.

4.3. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR
O fornecedor, tanto do produto quanto do serviço, respondem objetivamente, ou
seja, independentemente da existência de culpa (conforme já visto no tópico 2.4). Essa
obrigação está expressa nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, os quais
estudaremos a seguir.
A única exceção à responsabilidade objetiva é aquela prevista artigo 14, § 4º, que
prevê que, para se responsabilizar os profissionais liberais, se faz necessária a
comprovação da culpa dos mesmos (responsabilidade subjetiva).

4.3.1. Da Responsabilidade pelo Fato do Produto
Respondem objetivamente, pelo fato do produto, o fabricante, o produtor, o
construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador, independentemente da existência de
culpa (responsabilidade objetiva), 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.
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Em princípio, a responsabilidade do comerciante é subsidiária, assumindo, porém,
a responsabilidade direta, se:
a) O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser
identificados;
b) O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor,
construtor ou importador;
c) Não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

O produto é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que dele se
espera, levando em consideração a sua apresentação, o uso, os riscos previstos
naturalmente e a época em que foi colocado em circulação. Contudo, não é considerado
defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

4.3.2. Da Responsabilidade pelo Fato do Serviço

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 a sua fruição e
riscos.94
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor pode
dele esperar. Portanto, para que haja responsabilidade do fornecedor de serviços, basta que
se mostre o defeito no serviço e o dano que tenha sido por aquele causado. É importante
observar que não é defeituoso o serviço pela adoção de novas técnicas.
Excepcionalmente, a responsabilidade pessoal dos profissionais

liberais

autônomos será apurada mediante a verificação de culpa, ou seja, permanece subjetiva.

4.3.3. Da Responsabilidade pelos Vícios do Produto e do Serviço
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
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aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da
embalagem, da rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes
de sua natureza, podendo o consumidor exigir substituição das partes viciadas. 95
Se o vício não for sanado no prazo máximo de trinta dias, ou voltar a apresentar o
vício, ou se a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou
característica do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial, o
consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha:
a) A substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições
de uso;
b) A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem
prejuízo de eventuais perdas e danos;
c) O abatimento proporcional do preço.

No caso de fornecimento de produto in natura, será responsável perante o
consumidor o fornecedor imediato (comerciante), exceto quando identificado claramente
seu produtor.
São considerados produtos impróprios ao uso e consumo:
a) Aquele que o prazo de validade esteja vencido;
b) Os deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos,
fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos
c) Aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação,
distribuição ou apresentação;
d) Os que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se
destinam.

Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto
sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for
inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou de
mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: o
abatimento proporcional do preço; a complementação do peso ou medida; a substituição do
produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, em perfeitas condições; a
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restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais
perdas e danos. 96
Quando se tratar especificamente de serviços, o fornecedor responde pelos vícios
de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como
por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou
mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a
reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; a restituição imediata da
quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o
abatimento proporcional do preço. 97
Os serviços são impróprios quando se mostrarem inadequados para os fins que
razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas
regulamentares de prestabilidade. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos. No caso de descumprimento, total ou parcial, das obrigações por parte dos
órgãos públicos, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados. 98
A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo
expresso, sendo vedada a exoneração contratual do fornecedor. 99

4.3.3.1. Fornecimento Perigoso
A informação dada de maneira errada pelo fornecedor ao consumidor, a respeito
da utilização dos produtos ou serviços, colocando-o sob um risco desnecessário, é
caracterizado como fornecimento perigoso.
Se o produto não possui defeito e ocorre um dano, conclui-se que esse dano é
conseqüência de má utilização por parte do consumidor, ocasionada pela falta de
informações adequadas que deveriam ter sido prestadas pelo fornecedor. É aqui que o
fornecimento perigoso se enquadra.
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Atente-se, porém ao fato de que o fornecedor está isento de alertar os
consumidores quando os riscos são amplamente conhecidos pelas pessoas em geral, ou
seja, são previsíveis. O exemplo citado por Fábio Ulhoa Coelho 100 é de um fabricante de
facas que não precisa informar sobre o potencial letal do produto, pois esta informação já
está difundida entre os consumidores.
Por exemplo, se um produto, normalmente, não causa problemas aos
consumidores, mas tem a possibilidade de ser nocivo para as pessoas sensíveis a um certo
tipo de alergia, então, o fornecedor tem a obrigação de comunicar o risco de ocorrência
desse tipo de nocividade, seja no rótulo, seja na embalagem.
A prestação correta das informações, acerca dos possíveis riscos, descaracteriza o
fornecimento perigoso. Assim, não é qualquer característica intrínseca da mercadoria ou do
serviço que irá torná-los menos seguros, mas sim a insuficiência e inadequação das
informações prestadas pelo fornecedor, que responde objetivamente pelos danos
decorrentes de fornecimento perigoso.

4.3.3.2. Fornecimento Defeituoso
Se o produto ou serviço causa algum dano ao consumidor, em virtude de defeito, e
não por razão de má utilização do produto ou serviço ocasionada pela falta de informação
adequada sobre os seus riscos, estamos diante de um fornecimento defeituoso.
Sendo assim, por mais cauteloso que seja o fornecedor, por mais que invista na
melhoria da tecnologia da sua empresa, alguma margem de defeito sempre existe. Deve,
portanto, indenizar o consumidor pelos danos decorrentes do fornecimento defeituoso.
O que ocorre muitas vezes, é que, como o fornecedor tem conhecimento dessa
margem de defeito que existirá em seus produtos, ele acaba embutindo a possível
indenização nos custos dos mesmos. É por causa dessa socialização dos custos que o
empresário responde objetivamente pelos danos causados.

4.3.3.3. Fornecimento Viciado
É aquele que não causa dano considerável ao consumidor, não causa prejuízo.
Quando ocorre tal vício de fornecimento, o consumidor pode optar pelo desfazimento do
100
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negócio, com a devolução dos valores já pagos, sendo eles devidamente corrigidos (ação
redibitória); pelo abatimento proporcional do preço (ação estimatória); ou pela substituição
do produto ou execução do serviço, eliminando-se o vício (ação executória específica).

4.3.3.3.1. Vício de qualidade
É uma espécie de fornecimento viciado, em que o produto é impróprio para o
consumo, ou seja, tem impropriedade que lhe reduz o valor ou quando há disparidade entre
a sua realidade e as informações do fornecedor, bem como se estiver vencido o seu prazo
de validade, se existir adulteração, alteração, avaria, falsificação, inobservância de normas
técnicas ou se, por qualquer motivo, não atender às finalidades a que se destina.
O artigo 18 garante, ao fornecedor, a chance de solucionar a impropriedade, mas
esse direito não existirá se for um produto ou serviço essencial ao consumidor ou se a
eliminação do vício comprometer a eficácia, característica ou valor do bem ou serviço.
Há vício de qualidade específico de serviço quando este é inadequado para o fim
que dele se espera, ou quando ocorre inobservância de normas regulamentares de
prestabilidade.

4.3.3.3.2. Vício de quantidade
Também é uma espécie de fornecimento viciado. Decorre da disparidade do
conteúdo real do produto e da indicação constante da rotulagem, embalagem ou
publicidade, salvo as variações próprias de sua natureza. Diante de tal vício, o consumidor
pode exigir o seu saneamento, realizado pela complementação do peso ou medida, além da
ação redibitória e estimatória.

4.4. EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
O fornecedor poderá se isentar da responsabilidade objetiva, se comprovar que:
a) Não colocou o produto no mercado;
b) Embora haja colocado o produto no mercado, o defeito
inexiste,
c) A culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
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O CDC não considera as demais excludentes de responsabilidade já vista no
tópico 2.7. O objetivo desse posicionamento da lei é garantir o ressarcimento do
consumidor e a responsabilização efetiva do fornecedor tendo em vista a proteção à saúde
e a segurança da sociedade.
4.5. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
O direito de reclamar por vício aparente ou de fácil constatação caduca em 30
dias, se fornecimento de serviço ou produto não durável; 90 dias, se fornecimento de
serviço ou produto durável.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial é a entrega do produto ou
término da execução do serviço, quando o vício é aparente ou de fácil constatação. Se for
vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
O prazo decadencial fica suspenso a partir do momento que o consumidor
reclamar perante o fornecedor de produtos ou serviços, com comprovação formulada, e
obtiver resposta negativa, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Ou, ainda, fica
suspenso o prazo por instauração de inquérito civil, pelo Ministério Público, até o seu
encerramento.
É de cinco anos o prazo prescricional de pretensão à reparação pelos danos
causados por fato do produto ou do serviço, ou seja, para responsabilização do fornecedor.
Essa contagem inicia a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 101

4.6. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em
prejuízo do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou
ato ilícito ou violação de estatuto ou contrato social. Também acontecerá a
desconsideração quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou
inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. A desconsideração será,
por fim, efetivada quando a personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, ou seja, quando a personalidade
jurídica for utilizada para frustrar a concretização dos direitos do consumidor.
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4.7. PROTEÇÃO CONTRATUAL
Os contratos pressupõem duas pessoas que, por livre e espontânea vontade,
decidem sobre os seus interesses. Mas a realidade nos contratos de consumo é bem
diferente, o consumidor se encontra em posição de hipossuficiência em relação ao
fornecedor, ou seja, ele está em uma posição de vulnerabilidade. No geral, ele possui muito
menos informações sobre o produto ou serviço do que o fornecedor, e por isso ele fica a
mercê da boa fé deste.
Com o intuito de atenuar as distorções derivadas desta relação vertical prejudicial
ao consumidor, o CDC estipula um conjunto de normas-princípios e normas-regras de
ordem pública que são insuscetíveis de alteração pelas partes ou de derrogação pela
legislação civil e comercial, garantindo que os direitos dos consumidores sejam respeitados
sem a possibilidade de se abrir mão deles.
São alguns princípios: da preservação do contrato, envolvendo tanto a igualdade
de contraprestações (equivalência) como a proteção do consumidor hipossuficiente; a
relativização da intangibilidade contratual, na qual há possibilidade de revisão contratual
por excessiva onerosidade; consagração da boa-fé; efeito vinculante da oferta; execução
específica; é exigida dos contratos linguagem simples, em letras de um tamanho que
permita a leitura fácil e com destaque nas cláusulas que restrinjam os direitos do
consumidor.

4.7.1. Princípios
A seguir serão feitos algumas considerações a respeito dos cinco princípios mais
importantes.

4.7.1.1. Da irrenunciabilidade de direitos102
São nulas as cláusulas contratuais que importem, tácita ou expressamente,
renúncia dos direitos que são legalmente assegurados ao consumidor, ainda que assinadas
pelo consumidor. São alguns exemplos de aplicação do princípio: nulidade da
desconsideração do direito de optar pelo reembolso da quantia paga, quando autorizado por
102
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lei; vedação da transferência de responsabilidade; impossibilidade de inversão do ônus da
prova em detrimento do consumidor; imposição de arbitragem necessária; e invalidade de
cláusulas em desacordo com o sistema legal de proteção ao consumidor. 103

4.7.1.2. Do equilíbrio contratual
Para que os consumidores não fiquem em situação desigual a do fornecedor, não é
permitida qualquer oneração excessiva, para que haja equidade e consequentemente
proteção contratual. Dessa forma, são nulos: o estabelecimento de faculdades ao
empresário que não sejam correspondentes às reconhecidas aos consumidores; as
disposições contratuais que autorizam o empresário, unilateralmente a alterar as condições
do negócio; as cláusulas com exigências injustificáveis por parte do empresário.
O CDC garante assim, através do equilíbrio contratual, que a disparidade entre as
partes não ocorra, ou que pelo menos sejam diminuídas, aproximando-se, dessa forma, da
proteção dos direitos dos consumidores.

4.7.1.3. Da transparência
É um princípio básico que busca atender a equiparação do consumidor ao
fornecedor em relação às informações do contrato. Assim sendo, o consumidor deve ter
acesso prévio a toda extensão das obrigações assumidas por ele e pelo empresário, em
decorrência do contrato. Não vinculará o consumidor o que não lhe for dada ciência prévia,
ou então se o contrato for redigido de modo a dificultar a compreensão. O legislador deixa
claro que os contratos devem ser escritos de forma clara e de fácil compreensão,
elaboradas com destaque para as cláusulas limitativas de direitos do consumidor. Esse
princípio impede que o consumidor celebre um contrato ignorando parcialmente as
obrigações ou os direitos assumidos. Por outro lado, as mensagens publicitárias
transmitidas por qualquer meio de comunicação, que possuam informações precisas,
integram o contrato.

103

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 102.

56

4.7.1.4. Da interpretação favorável ao consumidor
Na tentativa de anular um ato de má-fé do fornecedor, que tentar enganar o
consumidor, o CDC estabelece que a interpretação do contrato deve favorecer o
consumidor, pois sendo o contrato um instrumento elaborado unilateralmente pelo
fornecedor, a lei quer tornar eficaz eventual tentativa de redação ambígua ou obscura do
contrato.

4.7.1.5. Da execução específica dos contratos de consumo
Os contratos de consumo comportam execução específica, ou seja, o juiz pode
viabilizar a conclusão do efeito concreto pretendido pelas partes, através de qualquer
medida que for necessária.
A maior parte dos contratos de consumo se resolve em perdas e danos. Somente
por opção do autor da demanda ou por impossibilidade material da tutela específica ou de
resultado prático correspondente. A mesma proteção é garantida a toda manifestação
escrita de vontade, recibos e pré-contratos. É importante ressaltar que tanto o empresário
quanto o consumidor se encontram sujeitos a essa regra.

4.7.2. Cláusulas Abusivas
A seção II, do capítulo VI, do CDC trata das principais formas de abuso realizadas
pelo fornecedor contra o consumidor. São elas: impossibilitar, exonerar ou atenuar a
responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou
implicar renúncia ou disposição do direito do consumidor; deixar de reembolsar ao
consumidor a quantia já paga, nos casos previstos; transferir responsabilidades a terceiros;
estabelecer obrigações consideradas abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé ou com a eqüidade; estabelecer a
inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor; determinar a utilização compulsória
da arbitragem; impuser representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo
consumidor; deixar a opção ao fornecedor de concluir ou não o contrato, embora obrigando
o consumidor; permitir ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação unilateral do
preço, juros, encargos, forma de pagamento ou atualização monetária; obrigar o
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consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe
seja conferido contra o fornecedor; autorizar o fornecedor a modificar unilateralmente o
conteúdo ou a qualidade do contrato após a sua celebração; infringir normas ambientais ou
possibilitar sua violação; possibilitar a renúncia ao direito de indenização por benfeitorias
necessárias; restringir direitos ou obrigações fundamentais à natureza do contrato, de tal
modo a ameaçar o seu objeto ou equilíbrio contratual; onerar excessivamente o
consumidor; determinar, nos contratos de compra e venda mediante pagamento em
prestações, ou nas alienações fiduciárias em garantia, a perda total das prestações pagas,
em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resilição do contrato e
a retomada do produto alienado, ressalvada a cobrança judicial de perdas e danos
comprovadamente sofridos; anunciar, oferecer ou estipular pagamento em moeda
estrangeira, salvo nos casos previstos em lei; cobrar multas de mora superiores a 2%,
decorrentes de inadimplemento de obrigação em seu termo; impedir, dificultar ou negar ao
consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução
proporcional dos juros, encargos e demais acréscimos, inclusive seguro; elaborar contratos,
inclusive o de adesão, sem utilizar termos claros, caracteres ostensivos e legíveis, que
permitam sua imediata e fácil compreensão, destacando-se as cláusulas que impliquem
obrigação ou limitação dos direitos contratuais do consumidor, inclusive com a utilização
de tipos de letras e cores diferenciados, entre outros recursos gráficos e visuais; por fim,
impedir a troca de produto impróprio, inadequado, ou de valor diminuído, por outro da
mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou restituição imediata da quantia paga,
com correção, ou fazer abatimento proporcional do preço, a critério do consumidor.

4.8. PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Toda a informação ou publicidade circulada por qualquer meio de comunicação
obriga o fornecedor que a fizer vincular ou dela se utilizar para divulgar seus produtos e
serviços.104 A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações
corretas, claras, de fácil compreensão e assimilação, precisas, ostensivas e em língua
portuguesa sobre as suas características, qualidades, quantidade, composição, preço,
garantia, prazos de validade e de origem, entre outros dados, bem como os possíveis riscos
que apresentem a saúde e segurança dos consumidores.
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Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da oferta,
apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua escolha: exigir
o cumprimento da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; aceitar
outro produto ou prestação de serviço equivalente; rescindir o contrato, com direito a
restituição de quantia antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. 105

4.8.1. Formas de Publicidade Ilícita
É proibido qualquer tipo de publicidade enganosa, abusiva, clandestina e
subliminar. É preciso, no entanto, utilizar o bom senso, pois as propagandas que mostram
situações absurdas, ou situações que são facilmente percebidas por todos como irreais, não
são ilícitas. Há três formas de publicidade ilícita previstas no Código de Defesa do
Consumidor. São elas: a simulada, a enganosa e a abusiva.

4.8.1.1. Propaganda simulada
O CDC estabelece que a publicidade deve ser feita de maneira que o consumidor
possa percebê-la e entendê-la facilmente e imediatamente. Na publicidade simulada se
oculta o caráter de propaganda, confundindo o consumidor sobre a veracidade da situação
apresentada. O exemplo mais notório configura-se quando há propaganda com aparência
extrema de reportagem em jornais, podendo tornar-se imperceptível ao consumidor a
diferença.

4.8.1.2. Publicidade enganosa
É aquela que induz o consumidor ao erro a respeito da natureza, características,
qualidade, quantidade, propriedades, preço, origem ou quaisquer outros dados essenciais.
Ela explora a situação de inferioridade do consumidor. Não é necessário que exista o dolo
do fornecedor, para se caracterizar a enganosidade, a responsabilidade é objetiva, existente
a partir do potencial de enganosidade apresentado pelo anúncio. O ônus da prova da
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veracidade (não enganosidade) da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as
patrocina.

4.8.1.3. Publicidade abusiva
É aquela que agride os valores sociais, pode, portanto, em determinado momento,
deixar de sê-lo e vice-versa. É preciso, no entanto, não confundir abusividade e agressão de
valores sociais com desconfortos derivados de problemas pessoais. O erotismo, a nudez, o
palavrão podem não ser abusivos dependendo do contexto que se encontram e da
apresentação feita no anúncio.
É abusiva, dentre outras, a publicidade que gerar discriminação de qualquer
natureza; incitar a violência; explorar o medo e a superstição; aproveitar-se da deficiência
de julgamento e inexperiência de criança; desrespeitar valores ambientais; induzir o
consumidor a comportamento prejudicial a sua saúde, ou a comportamento perigoso a sua
segurança.
O ônus da prova da correção (não-abusividade) da informação ou comunicação
publicitária cabe a quem os patrocina.

4.8.2. Sanções
A realização da publicidade enganosa ou abusiva gera responsabilidade civil,
penal e administrativa. Assim, quando o fornecedor de produtos ou serviços utilizar-se da
publicidade enganosa ou abusiva, o consumidor poderá pleitear indenização por danos
materiais e morais sofridos, bem como a abstenção da prática do ato, sob pena de execução
específica, para o caso de inadimplemento, sem prejudicar a sanção pecuniária cabível e de
contrapropaganda, que desfaça os efeitos do engano ou do abuso, a qual pode ser posta
administrativa ou judicialmente. Além disso, o fornecedor responderá pela prática do
crime. 106
Em termos gerais, a inobservância das normas contidas na Lei nº 8078 de 1990, e
das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o
fornecedor às seguintes penalidades administrativas: multa; apreensão do produto;
inutilização do produto; cassação do registro do produto em órgão competente; proibição
106
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de fabricação do produto; suspensão do fornecimento de produtos ou serviços; suspensão
temporária da atividade; revogação de permissão ou concessão de uso; cassação da licença
do estabelecimento ou de atividade; interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de
obra ou de atividade; intervenção administrativa; e imposição de contrapropaganda.
Estas penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de
forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejudicar as de
natureza civil, penal e específicas, nas palavras de Waldo Fazzio Júnior.

.
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CAPÍTULO 5 – DA IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES AGRÁRIOS

5.1. CONCEITO DE AGENTE AGRÁRIO
É toda pessoa física ou jurídica que se relaciona econômica ou tecnicamente com a
empresa agrária, de modo a contribuir para a realização da atividade agrária desenvolvida
pela mesma.

5.2. CADEIA PRODUTIVA AGRÁRIA
Como vimos, toda empresa agrária deve ter como atividade principal a criação de
animais ou o cultivo de vegetais, devendo a mesma ser exercida profissionalmente pelo
empresário, o qual detém o poder de organização e destinação dos bens disponíveis para o
desenvolvimento da atividade escolhida.
Uma vez escolhida a atividade agrária principal a ser desenvolvida, é necessário o
planejamento (empírico ou profissional) para a execução da mesma. Normalmente, esse
planejamento é feito de forma empírica pela maioria dos produtores.
É no planejamento que são definidos os objetivos, as metas, os processos, os meios
de produção, os mercados e a comercialização. 107
Assim, por exemplo, se a atividade escolhida é o cultivo de café, é preciso
relacionar e adquirir os bens que formarão o estabelecimento, tais como terra (em que
extensão, se será obtida via compra, arrendamento ou parceria), maquinários (comprados,
arrendados ou terceirizados), mudas (a quantidade depende da extensão das terras),
corretivos do solo, fertilizantes, agroquímicos, quantidade de mão de obra, qual o capital
necessário para o exercício da atividade até que seja feita a colheita, como esta ocorrerá,
qual a previsão da quantidade de café a ser colhida, como será armazenada, etc.
Do mesmo modo, se a atividade agrária escolhida é a criação de gado bovino é
preciso saber se será feita de modo extensivo (uso de muita terra) ou intensivo (uso de
pouca terra), qual a quantidade de bezerros ou bois magros a serem adquiridos, se será por
inseminação artificial (qual a quantidade de sêmen), qual a previsão de quantidade e de
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produtos veterinários que serão utilizados (probióticos, antibióticos, vacinas, ecto e
endoparasiticidas), medicamentos), etc.
Ressalte-se que, em ambas as atividades, deve haver previsão, também, de quais
serão as atividades conexas, tais como, se haverá beneficiamento do café, se haverá venda
de sêmen do gado a terceiros, se haverá produção de queijo, entre outras.
Naturalmente que, com o passar do tempo, esse planejamento, após a implantação e
a organização do estabelecimento, vai se restringindo, a grosso modo, à aquisição de
insumos, produção e comercialização dos produtos.
Feito o planejamento, teremos, então, a visão sistêmica de toda a cadeia produtiva
da atividade escolhida. Como dito anteriormente, para melhor compreensão do seu
funcionamento e a identificação dos principais agentes que se inter-relacionam com a
empresa agrária, dividiremos a cadeia produtiva em três segmentos: da pré-produção (ou
montante), da produção e da pós-produção (ou jusante)..
Dependendo da atividade agrária (criação de animais ou cultivo de vegetais) e
estando presente na cadeia produtiva, o agente aparecerá no segmento onde foi
identificado.

5.2.1. Segmento da Pré-Produção ou Montante
Neste segmento encontram-se todos os serviços e os insumos tais como
defensivos, fertilizantes, máquinas, equipamentos, implementos, tecnologia, corretivos,
financiamento, materiais genéticos (sementes, mudas, sêmen e óvulo), produtos
veterinários, entre outros, que permitirão à empresa agrária desenvolver a sua atividade.
A seguir, discorreremos sobre os principais serviços e insumos utilizados pelo
empresário agrário.

5.2.1.1. Serviços agrários
Os principais serviços, prestados por uma empresa privada ou por um
profissional, para atender aos objetivos do empresário agrário são: pesquisas, elaboração
de projetos, análises laboratoriais e financiamentos. Lembramos que outros serviços
existem, porém, são prestados por empresas públicas, como a Embrapa, e órgãos
estaduais, como as Secretarias de Agricultura.
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5.2.1.1.1. Pesquisas
A primeira decisão a ser tomada pelo empresário agrário é definir se a empresa irá
cultivar vegetais ou criar animais. Decidido por uma ou outra atividade, deve decidir qual o
tipo de vegetal a ser cultivado ou de animal a ser criado.
Esta última decisão poderá ser tomada com a ajuda de pesquisas elaboradas por
uma empresa privada, que lhe fornecerá quais os tipos de culturas ou criações que melhor
se adaptam à sua propriedade, no sentido de produtividade e de rentabilidade.

5.2.1.1.2. Elaboração de projetos
No projeto são definidos os objetivos, as metas, os processos e os meios de
produção, bem como os mercados e a comercialização. A elaboração de projetos
agropecuários tem sido efetuada mais comumente por escritórios especializados da
iniciativa privada, vários deles existentes em todos os Estados.

5.2.1.1.3. Análises laboratoriais
As análises de solos se fazem necessárias para a implantação de culturas agrícolas
e para a formação de pastagens. Já as análises foliares (das folhas) refletem as necessidades
das plantas e pastagens no momento da retirada das amostras. De modo geral, são mais
utilizadas para culturas perenes.
Nos adubos e corretivos agrícolas são recomendadas as análises, sobretudo,
quando são adquiridas em grandes quantidades, a fim de se comprovar a validade das
informações dos fabricantes quanto à composição. Geralmente, essas análises são feitas
pelos mesmos laboratórios que analisam os solos. 108

5.2.1.1.4. Financiamentos
Os financiamentos são operações de crédito efetuadas pelas empresas
fornecedoras de insumos e de serviços que, respectivamente, entregam seus produtos ou
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prestam seus serviços para receber os pagamentos em oportunidades futuras, como, por
exemplo, na época das colheitas ou quando ocorrer liberação de recursos provenientes de
financiamentos bancários.
Em geral, os financiamentos são destinados para operações de investimento,
capital de giro e custeio da atividade agrária.

5.2.1.2. Insumos agropecuários
Insumos são todas as despesas e investimentos que contribuem para a obtenção de
determinado resultado, mercadoria ou produto até o acabamento ou consumo final.
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Na atividade agrária, os insumos são compreendidos como todos os produtos
necessários à produção vegetal e animal: adubos, vacinas, tratores, sementes, corretivos,
entre outros.
Independente do sistema de produção (convencional ou agroecológico), os
insumos classificam-se em três tipos: químicos ou minerais (substâncias provenientes de
rochas ou produzidas artificialmente pelas indústrias), mecânicos (máquinas e
equipamentos) e biológicos (produtos de origem animal ou vegetal).

5.2.1.2.1. Corretivos de solos e compostos orgânicos
Feitas as análises laboratoriais e detectadas deficiências no solo, utilizam-se os
chamados corretivos e os compostos orgânicos para deixar os solos em condições ideais
para a produção.
Os corretivos mais comuns são os calcários agrícolas, gesso, adubos e matériaorgânica.
Já os compostos orgânicos são obtidos pela decomposição de resíduos orgânicos,
como estercos, restos de culturas, resíduos de fábricas (principalmente agroindústrias),
húmus, lixo e outras fontes.
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As deficiências de micronutrientes são corrigidas mediante a aplicação de
compostos químicos específicos e, às vezes, a incorporação de materiais orgânicos nos
solos também pode disponibilizá-los de forma suficiente.

5.2.1.2.2. Fertilizantes
Os fertilizantes ou adubos podem ser usados como corretivos ou em adubações de
manutenção das culturas. Como corretivos, os adubos são aplicados mais comumente
direto durante as operações de preparo dos solos. Nas adubações de manutenção das
culturas, os fertilizantes são usados no preparo das covas para lavouras perenes, juntamente
com o plantio das lavouras anuais ou de formação de pastagens.
Pode ocorrer a aplicação de fertilizantes diretamente nas folhas, mediante
pulverizações ou irrigação por aspersão ou gotejamento, se a análise foliar detectar
deficiência de nutrientes durante a condução de lavouras e na aplicação de adubos
nitrogenados. 110

5.2.1.2.3. Agroquímicos
Os agroquímicos são produtos químicos popularmente conhecidos como
agrotóxicos ou defensivos agrícolas ou biocidas e são utilizados para combater as plantas
concorrentes, pragas e doenças das plantas.
Os principais são:
A. Herbicidas: têm por objetivo permitir o livre crescimento da cultura desejada,
livre de plantas concorrentes (plantas invasoras ou ervas daninhas) e dispensando o uso de
ferramentas (enxadas) e de cultivos mecânicos;
B. Inseticidas: usados no combate a insetos (moscas, lagartas, pulgões etc.);
C. Acaricidas: usados especificamente no combate a ácaros, simultaneamente
atuam como inseticidas;
D. Formicidas: são inseticidas específicos para combate a formigas;
E. Fungicidas: são usados para combate e controle de fungos nas plantas.
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5.2.1.2.4. Materiais genéticos
Os principais materiais genéticos utilizados são as mudas e as sementes na
agricultura e o sêmen e o óvulo na pecuária.

5.2.1.2.4.1. Mudas

As mudas podem ser obtidas diretamente das sementes, ou por enxertias, ou
reprodução assexuada, ou reprodução in vitro.
As mudas obtidas diretamente das sementes, também denominadas de "pé
franco", resultam da germinação das sementes. De modo geral, têm a probabilidade
elevada de não reproduzir as boas características da planta-mãe. Por enquanto, são mais
recomendadas para algumas culturas com difícil utilização de outra técnica, como as
palmeiras (coco-da-baía, pupunha, açaí, macaúba, gairoba, babaçu, tâmara etc.).
As mudas obtidas por enxertia resultam da fixação de parte de uma planta em
outra. A parte fixada é também denominada de enxerto ou "cavaleiro" e pode ser uma
gema ou a ponta mais nova de um galho. A planta fixadora, também denominada de portaenxerto ou "cavalo", tem bom sistema radicular para suportar uma copa produtiva
semelhante à planta-mãe. Das culturas que mais são cultivadas pelo sistema de enxertia
citam-se: citros, uva e abacate.
As mudas obtidas por reprodução assexuada são mais comumente as de difícil
reprodução por sementes, como: banana, figo, alho, abacaxi, ornamentais (hibisco,
bromélias, bugainville, quaresmeira, cróton, rosa).
Algumas culturas, mesmo utilizando a prática da produção de mudas por meio da
germinação direta das sementes, têm as plantas-filhas bastante similares às plantas-mães,
como, por exemplo, fumo e hortaliças em geral (tomate, alface, pimentão e outras). Essa
semelhança é devida sobretudo ao método de reprodução genética (auto-fecundação) e à
tecnologia adotada.
A reprodução in vitro é efetuada por técnica bastante refinada, que exige
laboratórios e estruturas de climatização. A técnica consiste na retirada de gemas apicais
(células novas das pontas dos galhos) e colocação delas em meio de cultura in vitro para
multiplicação. Trata-se de um método mais caro, porém tem diversas vantagens:
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• reprodução das qualidades genéticas da planta-mãe; • eliminação de doenças
portadas pela planta-mãe;
• obtenção de número elevado de mudas muito mais rapidamente;
• garantia de qualidade das mudas. 112

5.2.1.2.4.2. Sementes
As sementes tradicionais no mercado são as varietais e as híbridas. Mais
recentemente, têm surgido as sementes transgênicas e já existe tecnologia para sementes
suicidas (ou terminator).
As sementes varietais puras são de uma única variedade e produzem "filhas"
iguais às "mães" por gerações sucessivas, desde que não ocorram fecundações cruzadas
com outras variedades. Das culturas mais comumente cultivadas com sementes varie tais
citam-se: soja, arroz, feijão, ervilha e café.
As sementes híbridas resultam do cruzamento de duas variedades, cujas sementesfilhas portam 50% da carga genética de cada uma das variedades que lhes deram origem.
No Brasil, as sementes híbridas mais comumente usadas são as de milho e as de coco
(híbrido entre "anão" e "gigante").
As sementes-filhas das plantas originárias de sementes híbridas não devem ser
cultivadas, porque a maior parte delas já não traz as boas características do híbrido.
As sementes transgênicas são obtidas originalmente em laboratórios, mediante a
técnica de deslocamento de um ou mais genes menos desejáveis e introdução de genes em
substituição, visando introduzir características mais desejáveis, como: maior resistência
pós-colheita (tomate), maior resistência a determinados herbicidas (soja), resistência a
doenças, elevação do valor nutricional, produção de medicamentos, etc. 113

5.2.1.2.4.3. Sêmen e óvulo

A introdução de sêmen visa melhorar as características desejáveis do rebanho,
enquanto óvulos podem ser fecundados por meio de inseminação artificial e transferidos
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para outros úteros ("barriga de aluguel"). Essa técnica denomina-se transferência de
embrião e é utilizada em matrizes de elevada qualidade, que passam a ser produtoras de
óvulos; entretanto, não concluem a gestação e obtém-se progênie muito mais numerosa.
Essa melhoria é obtida pela introdução de animais reprodutores diretamente no
meio do rebanho (monta direta) ou por sêmen conservado a baixas temperaturas,
geralmente em meio de nitrogênio líquido, para inseminação artificial.

5.2.1.2.5.. Máquinas, implementos, equipamentos e complementos
As máquinas mais utilizadas na agropecuária são os tratores, as colhedoras e os
motores fixos. Cada máquina tem seus implementos e/ou complementos, dependendo da
atividade a ser desempenhada e do tamanho do serviço a ser efetuado. Por exemplo, em
operações de desmatamento, poderão ser usados tratores de pneus de maior potência até
grandes tratores de esteira. Em áreas pequenas e de vegetação arbórea de pequeno porte, os
tratores de pneus com lâminas dianteiras poderão efetuar essa operação com êxito, desde
que não haja disponibilidade de tratores de esteira. Em grandes áreas com vegetação
arbórea de pequeno e até de médio porte, é mais viável a utilização de dois tratores de
esteira com correntão, com cada ponta presa ao rabicho de cada máquina.
Outro exemplo: para preparo leve de solos arenosos podem ser utilizados tratores
menores de pneus, com arados de três discos. Esses tratores poderão ser usados também
para tracionar grades niveladoras, pequenas plantadeiras, carretas, roçadeiras, etc. Já
tratores de pneus maiores, de tração simples ou 4 x 4, são utilizados para arações pesadas,
com arados de discos ou de aivecas maiores, bem como para arações mais profundas e
subsolagens.
Em suma, existem diferentes tipos e portes de máquinas, equipamentos,
implementos e complementos, cada um mais adequado à operação a ser e efetuada. Então,
são necessárias eficiência e análise de custos dos conjuntos disponíveis para definição do
mais viável. 114

5.2.1.2.6. Produtos veterinários
Os produtos veterinários são utilizados para as mais variadas finalidades, a saber:
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A. Probióticos: são produtos utilizados para tornar os animais mais resistentes.
Evitam a entrada e o estabelecimento de doenças em geral, diminuindo, assim, o uso de
antibióticos e de outros medicamentos. Os mais comuns são à base de lactobacilos.
B. Antibióticos: têm o objetivo de combaterem doenças já existentes nos animais.
C.Vacinas: aplicadas nos animais, estimulam a criação de resistência do
organismo deles à entrada de doenças, no caso de ocorrência mais forte. Por exemplo,
existem vacinas contra aftosa (bovinos), peste africana (suínos), New Castle (aves),
parvovirose (cães), entre outras.
D. Ecto e endoparasiticidas: são produtos destinados ao combate e controle de
parasitas externos (ectoparasitas), tais como carrapatos, bernes, sarnas, piolhos, pulgas e
mosca do chifre e de parasitas internos (endoparasitas), em geral os vermes. 115

5.2.1.2.7. Medicamentos veterinários
Os medicamentos veterinários predominantemente visam suprir deficiências
nutritivas (por exemplo, ferro em leitões e complexos vitamínicos) ou combater doenças
(medicamentos não antibióticos tradicionais).

5.2.1.3. Dos agentes agrários do segmento da pré-produção
Os principais agentes agrários deste segmento são:
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1.

Os serviços de elaboração de projetos;

2.

Os serviços de análise laboratoriais;

3.

As indústrias de fertilizantes;

4.

As indústrias de agroquímicos (agrotóxicos ou defensivos agrícolas);

5.

As indústrias de máquinas, equipamentos, implementos e complementos;

6.

As indústrias de corretivos de solos;

7.

As indústrias de compostos orgânicos;

8.

As indústrias de materiais genéticos (mudas, sementes, sêmen e óvulos);

9.

As indústrias de produtos veterinários;

10.

As indústrias de medicamentos veterinários;

11.

Os distribuidores de insumos (atacadistas, varejistas e seus representantes).
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5.2.2. Segmento da Produção
Neste segmento é que se realiza a atividade agrária propriamente dita, ou seja, o
cultivo de vegetais (agricultura) e/ou a criação de animais (pecuária), que, geralmente,
ocorre numa extensão de terra pertencente ao estabelecimento agrário
Para que haja produção, é necessário que se realize uma série de procedimentos,
cujos conceitos apresentaremos a seguir, para um melhor entendimento.

5.2.2.1. Agricultura
Os procedimentos para a produção agrícola englobam o preparo de solo, tratos
culturais, colheita, transporte e armazenagem internos e administração e gestão dentro da
empresa agrária.

5.2.2.1.1. Ciclo vegetativo
O ciclo vegetativo de uma espécie vegetal é o tempo necessário para que as
plantas processem suas atividades biológicas para obtenção de produtos maduros e prontos
para reprodução de novas plantas, ou seja, da germinação à colheita.

5.2.2.1.2. Plantas anuais, plantas perenes e plantas semiperenes
As plantas anuais são as que completam seu ciclo vegetativo, ou seja, nascem,
crescem, frutificam e morrem em menos de um ano, reproduzindo uma única vez. Assim,
após o término de cada colheita é necessário proceder-se a tudo de novo, desde o preparo
de solos, plantio, tratos culturais e colheita novamente. Como exemplos de culturas anuais:
arroz, feijão, cevada, soja, milho, sorgo, amendoim, batata, alho, cenoura, melancia,
abóbora, melão, alface.
Algumas culturas apresentam ciclos bianuais (mais de um ano para completar o
ciclo vegetativo), como algumas variedades de mandioca, abacaxi, cebola.
As culturas perenes são as que, após serem plantadas, reproduzem por várias
vezes sem haja a morte vegetativa da planta-mãe. Assim, por muitos anos, elas florescem e
frutificam sem a necessidade de novo plantio. Por exemplo: mangueira, coqueiro,
dendezeiro, cacaueiro, laranjeira, limoeiro, jaqueira.
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As culturas semiperenes são as que florescem e frutificam algumas poucas vezes
sem necessariamente haver novo plantio, algumas porque perfilham, com brotos laterais
emergindo do solo, e outras que produzem normalmente por dois a três anos. Como
exemplos dessas culturas são citadas a bananeira, o açaizeiro, o bambuzeiro, a pupunheira,
a cana-de-açúcar. Entre os que reproduzem algumas vezes sem perfilhamento encontramse o maracujazeiro, o feijoeiro guandu. 116
5.2.2.1.3. Preparo de solo
O preparo de solos compreende as operações necessárias para colocá-lo em
condições ideais para a etapa de plantio. Quando se trata de área ainda não cultivada e que
vai ser posta em produção, diz-se de incorporação de nova área ao processo produtivo. De
modo geral, essas áreas a serem incorporadas são novas e seu preparo exige investimentos,
sobretudo em desmatamentos, limpeza de tocos e raízes e uso de corretivos de solos
(calcários e outros fertilizantes). Se for necessário desmatamento, tem que se observar as
normas legais vigentes.
É bom lembrar que o uso de corretivos e de adubos de manutenção tem de ser
precedido da coleta de amostras e da análise de solos e, no caso de produtos de irrigação,
têm-se que efetuar também a análise de água e o levantamento de dados específicos.
Após a retirada de amostras de solos, procede-se ao levantamento topográfico da
área, a fim de efetuar as medidas de prevenção de erosão e outros cu:dados
conservacionistas de solos. Nessas condições, os solos estarão prontos para ser preparados,
sendo a seqüência normal das operações: a aração e incorporação de corretivos
simultaneamente, a gradagem e a aplicação de herbicidas (quando necessário). As
operações de sulcamento e preparo de covas são usadas para as culturas plantadas por
colmas (cana-de-açúcar) e mudas (cafeeiro, coqueiro, maracujazeiro e outras).

5.2.2.1.4. Viveiros e mudas
Algumas espécies exigem condições especiais para germinação e início de
desenvolvimento vegetativo, por motivos técnicos e/ou econômicos. O local onde as
sementes dessas espécies são postas para esta etapa é chamado de viveiro.
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O viveiro oferece condições especiais que facilitam as operações iniciais, permite
melhores cuidados com as plantas recém-nascidas e possibilita a seleção das melhores
plantas.
As plantas assim obtidas, denominadas mudas, são levadas para o local definitivo
já em condições de resistir melhor aos fatores climáticos desfavoráveis e são plantadas em
sulcos ou em covas previamente preparadas.

5.2.2.1.5. Plantio
A operação de plantio só deve ocorrer em solos devidamente preparados.
Algumas culturas podem ser plantadas diretamente no local definitivo com
sementes, como, por exemplo: soja, arroz, feijão, milho, sorgo, cenoura, abóbora, melão,
enquanto outras exigem a formação de mudas em viveiros (café, tomate, coco, alface,
manga e outras).
De modo geral, a adubação é feita diretamente no ato do plantio. O adubo é
colocado ligeiramente abaixo e na lateral, simultaneamente com o lançamento das
sementes, exceto no caso de confecção de covas, nas quais os adubos podem ser
incorporados ao solo antes da colocação das mudas.

5.2.2.1.6. Tratos culturais
Os tratos culturais são as operações efetuadas e necessárias para que as plantas
cresçam e se reproduzam. Entre essas operações encontram-se: manutenção da cultura no
limpo, combate a pragas e a doenças, irrigação e adubações.
As culturas podem ser mantidas no limpo com a aplicação de herbicidas e/ ou de
cultivos mecânicos (cultivadores à tração mecânica) ou manuais, ou mesmo de técnicas
menos convencionais, como a do uso de filmes (lonas) plásticos.
O combate a pragas e a doenças é efetuado geralmente com pulverizações
específicas, quando a ocorrência delas puder causar dano econômico. Normalmente, o uso
de inseticidas, fungicidas e similares tem de vir cercado de cuidados tanto para não
prejudicar o operador, como para não agredir o meio ambiente, ou ainda, para não levar
agrotóxicos aos consumidores.
A irrigação é necessária para impedir déficits hídricos, favorecendo o bom·
desempenho das culturas. É conveniente deixar claro que irrigação não é molhação. A
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irrigação consiste na adição de água ao solo na quantidade e periodicidade requeridas pelas
culturas e pelos métodos mais adequados.
As adubações, como tratos culturais, são complementares às efetuadas por ocasião
do plantio. Podem ser efetuadas diretamente no solo, constituindo-se nas adubações de
cobertura, ou diretamente nas folhas (adubações foliares). De modo geral, os adubos
nitrogenados (uréia, sulfato de amônio etc.), os potássicos (doreto ou sulfato de potássio) e
o gesso agrícola são usados diretamente no solo, enquanto os micronutrientes (cobalto,
molibdênio, manganês, zinco e outros) são preferencialmente usados em aplicações
foliares. Nas culturas irrigadas por aspersão, todos os fertilizantes podem ser aplicados
juntamente com a irrigação (fertirrigação).

5.2.2.1.7. Colheita
A colheita é a operação final no campo. Cada cultura tem sua produção em ponto
específico para ser colhida e exige um tipo diferente de operação. Por exemplo, as culturas
de grãos anuais (arroz, milho, soja, sorgo, cevada, centeio e outras) exigem colheita com os
grãos secos (umidade em tomo de 14%), que pode ser efetuada mecanicamente com
máquinas colhedoras automotrizes.
As frutas (manga, pêssego, acerola e outras) e algumas hortaliças (tomate,
pimentão e outras) são colhidas manualmente e exigem cuidados especiais, pois são muito
sensíveis a choques mecânicos, por menor que sejam.
Culturas como a do feijão e da ervilha exigem colheitas semimecanizadas (parte
manual e parte mecânica) ou necessitam de adaptações especiais nas máquinas colhedoras,
além de maior rigor no preparo do solo.
A cultura do café pode, em determinadas regiões, ser colhida mecanicamente,
como por exemplo nas áreas planas do Triângulo Mineiro ou do Oeste da Bahia. Em outras
regiões, como no Sudoeste e Chapada Diamantina na Bahia, o clima local induz floradas
em épocas diferentes do ano, de modo que a maturação dos grãos não ocorre de forma
homogênea, obrigando que a colheita seja feita manualmente pelo método de catação.
Portanto, cada cultura e, às vezes, cada região exigem tipos de colheitas
diferentes. O mais importante é saber exatamente o ponto e o método de colheita e,
sobretudo, evitar perdas e obter produtos de elevada qualidade.
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5.2.2.1.8. Pós-colheita
O transporte interno, a armazenagem, a classificação e a embalagem efetuados na
fazenda revestem-se de operações de suma importância para não ocasionar danos e,
conseqüentemente, perdas, e para valorizar os produtos.
Cada produto ou grupo de produtos exige operações específicas. Alguns, como
soja e milho, podem ser comercializados a granel, portanto podem sair diretamente da
fazenda para silos das agroindústrias ou para os portos ou para seu destino final. Outros,
como as frutas e hortaliças, necessitam de cuidados especiais desde a colheita até o
consumidor final, porque são muito sensíveis e estão facilmente sujeitos a perdas. Por isso
exigem transporte cuidadoso, armazenagem específica, classificação e embalagens
próprias.

5.2.2.2. Produção pecuária
A produção pecuária refere-se à criação de animais domesticados, incluindo as
etapas do processo produtivo, desde as inversões em instalações, equipamentos, produção
de alimentos, cuidados com os rebanhos até a venda dos animais e de seus produtos.
Pela maior importância econômica da criação de animais das espécies bovinas, é
comum confundir-se pecuária com a criação de bovinos. Porém, o termo pecuária refere-se
à criação de animais em geral e não a determinada espécie (a bovina).

5.2.2.1. Sistemas de criação
Para a criação de animais existem três tipos básicos de sistemas de condução:
intensivo, extensivo e semi-intensivo (ou semi-extensivo).

5.2.2.1.1. Sistemas intensivos

Os sistemas intensivos, como o próprio nome o sugere, referem-se à criação de
animais de forma intensiva, caracterizados por utilização de tecnologias mais sofisticadas,
maior investimento em construções e alimentação (fornecida nos comedouros), maior
dedicação dos trabalhadores, menor espaço disponível, maior assistência etc.
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A utilização de sistemas intensivos de criação depende principalmente da espécie
animal, do padrão genético (grau de sangue), das características locais, da disponibilidade
de recursos financeiros, das exigências de mercado, da disponibilidade de alimentação e da
capacidade administrativa do empreendimento.
Os principais resultados das explorações intensivas são: maior produtividade por
área e por animal, maior velocidade de ganhos, maior facilidade de controle dos rebanhos e
maior velocidade de ganhos (ou perdas) por unidade de tempo..
Nos sistemas intensivos, a probabilidade de ocorrência de doenças é maior, por
isso, exige maior atenção. Em compensação, como os trabalhadores estão constantemente
mais próximos dos animais, é mais fácil detectar a ocorrência de qualquer anomalia.
De modo geral, as principais espécies criadas em sistemas intensivos são:
avicultura, suinocultura, cunicultura, bovinas confinadas (leite e carne), caprinos de leite,
entre outros. Normalmente, há um consenso de que animais de elevado padrão genético
devem ser conduzidos em sistemas intensivos.

5.2.2.1.2. Sistemas extensivos

Os animais criados de forma extensiva são conduzidos soltos, em grandes
espaços. Nesse sistema de criação, há espaço bastante para os animais, as inversões em
construções são menores, assim como os cuidados. A alimentação está baseada em
pastagens, os resultados esperados são mais lentos e normalmente o tipo de carne de
produtos é diferente, assumindo sabores diferenciados.
Por esse tipo de sistema são criados bovinos em pastagens, suínos a plaine aire,
aves "caipiras" e outros animais.

5.2.2.1.3. Sistemas semi-intensivos

Nos sistemas de criação semi-intensivos, os animais são criados (ou conduzidos)
parte do tempo soltos e parte confinados, aproveitando a disponibilidade de
espaços e procurando intensificar a tecnologia, sobretudo com o uso de rações balanceadas,
procurando somar as vantagens dos sistemas intensivos e extensivos. Como, por exemplo.:
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maior velocidade de ganhos do sistema intensivo com menor investimento do sistema
extensivo, aproveitamento de pastagens disponíveis.
Nos sistemas semi-intensivos, as animais vivem soltos a maior parte do dia: e
recebem complemento de alimentação nos comedouros (cochos) e podem permanecer
presos à noite.

5.2.2.1.4. Manejo.

O manejo dos rebanhos é o conjunto de práticas racionais adotadas nas criações,
com a finalidade de produzir animais de forma econômica. Nesse sentido, é bom lembrar
que os ganhos (lucros) por unidade animal são, geralmente, pequenos, exigindo muito
profissionalismo na condução dos rebanhos.
O bom manejo exige alguns requerimentos básicos, como: investimento de
capital, inteligência e trabalho, procedimentos criteriosos de raciocínio e de conhecimento
e atendimento integrado às necessidades dos animais.
O bom manejo também exige bons conhecimentos técnicos tanto do
empreendedor como dos trabalhadores, de forma que também são possíveis boa
organização, previsão de gastos, de práticas e de custos, boa organização, coordenação e
controle total de todo o processo de produção, de modo que é possível ter uma direção da
atividade.
Dessa forma, o bom manejo assegura a regularidade da produção, benefícios para
os animais, para o criador e para os trabalhadores, produção economicamente viável e a
continuação da atividade. O mau manejo, de modo geral, resulta em perda de produção,
baixa produção e produtividade e prejuízos econômicos.
As práticas de bom ou de mau manejos podem ocorrer em qualquer dos sistemas
de condução dos rebanhos. Portanto, cabe ao bom administrador saber aproveitar os
recursos disponíveis no empreendimento e adotar as mais adequadas
técnicas de manejo.
Cada espécie animal, cada sistema de produção, cada especialização da produção
e cada etapa da vida do animal, exigem práticas de manejo diferenciadas.
Porém, algumas preocupações são comuns a todos, como, por exemplo:
alimentação, controle de doenças e de endo e ectoparasitas, conforto para os animais e
lucratividade.
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A alimentação é o principal fator de produção, chegando, em alguns casos, como
aves e suínos, a representar próximo de 70% dos custos de produção. Então, tem-se que
aliar sua qualidade com disponibilidade e custos, procurando o que há de melhor, mais
prontamente disponível e a menor custo.
O controle de doenças é feito prioritariamente de forma preventiva,
principalmente com animais tolerantes a uso de vacinas, com programas preestabelecidos e
seguidos com rigor.
O controle de endo e ectoparasitas é feito de formas preventivas e/ou curativas,
com práticas adequadas e com produtos corretos. Não se pode improvisar.
O conforto dos animais é muito importante para se ter animais saudáveis, bem
alimentados e menos sujeitos a doenças e endo e ectoparasitas. Normalmente, animais que
têm conforto se alimentam melhor, são mais resistentes a doenças e são mais produtivos.
O empreendimento tem de ser lucrativo. Portanto, as práticas de manejo devem
procurar integrar eficiência com minimização de custos.

5.2.2.1.5. Dos agentes agrários do segmento de produção
Em face do exposto, neste segmento os agentes intervenientes se constituem,
basicamente, de mão de obra, a qual irá operacionalizar a atividade agrária. Se essa mão de
obra é contratada diretamente, ou seja, se funcionários da empresa, as relações são de
cunho trabalhista e, portanto, excluídas do nosso estudo.
Os únicos profissionais que poderão vir a prestar serviços à empresa (e isso ocorre
na maioria das vezes) de maneira autônoma, são o médico veterinário e o agrônomo.
Assim, faremos uma análise da sua responsabilidade civil enquanto prestadores de
serviços.

5.2.3. Segmento da Pós-Produção
Esses segmentos são constituídos basicamente pelas etapas de processamento e
distribuição dos produtos agrários até atingir os consumidores, envolvendo diferentes tipos
de agentes econômicos, como comércio, agroindústrias, prestadores de serviços, governo e
outros.
A distribuição do PIB do agronegócio é maior e crescente neste segmento, tanto
em valores absolutos quanto relativos, quando comparada com os segmentos anteriores.
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Após serem colhidos, esses produtos podem seguir por diversos caminhos até
chegar aos consumidores. Durante esse percurso interferem diferentes tipos de agentes
econômicos, tanto atuando diretamente na industrialização, como na comercialização, ou
ainda, na prestação de serviços.
Em princípio, os produtos agropecuários são agrupados nos comercializados in
natura e nos que serão processados ou transformados.
Os produtos comercializados in natura chegam até os consumidores sem ser
submetidos a qualquer tipo de transformação, não passando necessariamente por
agroindústrias, mas podem ser beneficiados e embalados ou vendidos a granel. Essa é a
forma mais simples de apresentação de produtos para comercialização e ocorre,
geralmente, com alguns grãos (feijão, ervilha seca, grão de bico etc.), frutas, raízes,
tubérculos e hortaliças diversas.
Alguns produtos são indevidamente transportados a granel, como frutas (laranja,
manga e banana), ocasionando perdas e sua depreciação.
Outros produtos são submetidos a beneficiamentos, ou processamentos ou
transformação, visando à agregação de valores, obtenção de novos produtos e alcance de
mercados. Como, por exemplo: laranja lavada e polida, pasteurização de leite e confecção
de calçados de couro.
Assim, os produtos agropecuários seguem por diversos caminhos até chegar aos
consumidores, tanto na forma in natura, como beneficiados, processados ou transformados.

5.2.3.1. Dos agentes agrários do segmento da Pós-Produção
Aqui, os principais agentes agrários que se relacionam com a empresa agrária são:
1. O armazenador;
2. O distribuidor;
3. O atacadista;
4. A agroindústria;
5. O transportador;
6. O varejista;
7. O consumidor.
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CAPÍTULO 6 – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS AGENTES
AGRÁRIOS

6.1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL
A maior fonte geradora de responsabilidade civil, nas inter-relações da empresa
agrária com os agentes agrários, é, sem dúvida, o descumprimento do contrato, instrumento
jurídico garantidor dos direitos e deveres das partes intervenientes.
Segundo entendimento de Tabir Del Poggetto SUEYOSHI:
“O meio jurídico pelo qual os agentes produtivos ao longo da cadeia
agroalimentar se relacionam para transferir o produto é o contrato. Destarte, os
agentes produtivos estabelecem relações jurídicas com o fito de transferir o
produto nas diversas fases do processo de produção, assim como de organizar
uma cadeia produtiva.117

Principalmente no segmento da pós-produção, quando, em geral, o empresário
agrário se retira da cadeia produtiva ao entregar os seus produtos aos mais diversos
agentes, que, processando-os, transformando-os ou in natura, se encarregam de fazê-los
chegar ao consumidor final, não há que se falar em qualquer outra legislação que não seja
o Código Civil.
Nos ensinamentos de Orlando GOMES “contrato é, assim, o negócio jurídico
bilateral, ou plurilateral, que sujeita as partes à observância de conduta idônea à
satisfação dos interesses que regularam”. 118
Para Clóvis BEVILACQUA, contrato é “o acordo de vontade de duas ou mais
pessoas com a finalidade de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direito”. 119
A maioria da nossa doutrina entende ser a responsabilidade contratual a violação
de um contrato ou de uma obrigação unilateral de vontade, no que concorda, também, a
civilista Maria Helena DINIZ: “(...) A responsabilidade do infrator, havendo liame
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SUEYOSHI, Tabir Del Poggetto Oliveira. Da natureza e do objeto do Direito Agroalimentar.
Dissertação apresentada para obtenção do título de Mestre na Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, 2009, p. 96.
118
GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 10.
119
BEVILÁQUA, Clóvis. Código civil anotado. v. 4, Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1916, p. 245
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obrigacional oriundo de um contrato ou de declaração unilateral de vontade, designar-seá responsabilidade contratual (...)”. 120

6.1.1. Da Cláusula Penal
Na responsabilidade contratual é possível a pré-fixação da responsabilização pelos
danos provenientes do inadimplemento, com a avença de uma cláusula penal.
Tal cláusula pode ser moratória ou compensatória. A primeira, para o
inadimplemento relativo, a segunda, para o inadimplemento absoluto.
A cláusula penal moratória pode ser exigida conjuntamente com a prestação
principal. Em obrigações que envolvem dinheiro, ela aparece penalizando o inadimplente,
com uma porcentagem sobre o valor da prestação. Nas relações de consumo, tal
porcentagem não pode ser superior a 2%, conforme o artigo 52, §1º do Código de Defesa
do Consumidor. 121
A cláusula penal compensatória, por sua vez, não pode ser exigida
cumulativamente com a prestação principal. Trata-se de uma multa maior, que visa cobrir
os prejuízos do inadimplemento absoluto, por isso, não pode ter valor superior ao da
obrigação principal.
Exigida a cláusula penal compensatória pelo inadimplemento, duas conseqüências
podem ocorrer:
1º. Os prejuízos são maiores do que o valor previsto na cláusula penal. Neste caso,
o benefício seria do devedor e o credor pode exigir indenização suplementar, desde que
haja previsão expressa no contrato, valendo a pena convencional como mínimo de
indenização (artigo 416, parágrafo único do Código Civil); 122
2º. O valor da cláusula penal é maior do que os prejuízos causados pelo
inadimplemento. Aqui, o credor colhe melhor proveito. Se a cláusula penal for
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DINIZ, Maria Helena. Ob.cit., p. 201.
Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de
financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e
adequadamente sobre: (...)
§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser
superiores a dois por cento do valor da prestação.
122
Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.
Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir
indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da
indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.
121
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manifestamente excessiva, ou se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, pode
o juiz reduzir aquela equitativamente (artigo 413 do Código Civil). 123

6.1.2. Da Onerosidade Excessiva
Os artigos 421 e 422124 do Código Civil prevêem que os contratantes devem
atender aos princípios da boa-fé e da probidade, além de exercer a liberdade de contratar
nos limites da função social do contrato.
Sobre a função social, falamos no capítulo 4 e a probidade, como sinônimo de
honestidade, é um valor que os seres humanos devem aplicar em qualquer situação de sua
vida cotidiana, pelo bem da paz social.
Segundo Cláudia Lima MARQUES,
"Boa-fé objetiva significa, portanto, atuação "refletida", uma atuação refletindo,
pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus
interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com
lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem
excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento
do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes." 125

Porém, muitas vezes, a situação de um dos contraentes é por demais onerosa, seja
porque são celebrados na modalidade de adesão (onde a impossibilidade de discussão das
cláusulas, por vezes torna a obrigação demasiadamente onerosa), seja porque a verificação
de determinados acontecimentos torna impossível o cumprimento da obrigação tal como
foi pactuada.
Não sendo possível a previsão de toda a sorte de relações jurídicas, bem como a
solução a ser aplicada em cada caso, às vezes, acontecimentos imprevisíveis e irresistíveis
tornam a obrigação demasiadamente onerosa para uma das partes, ferindo princípios como
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Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido
cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a
natureza e a finalidade do negócio.
124
Art. 421 – A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.
Art. 422 – Os contratantes são obrigados a guardar, assim como na conclusão do contrato, como em sua
execução, os princípios de probidade e boa-fé.
125
MARQUES, Claúdia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002, p. 181-182.
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o da eqüidade, da solidariedade social, da função social e da dignidade da pessoa humana,
em face da irrestrita aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos.
Em face disso, este princípio passou a ser mitigado ou relativizado. O Código de
Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de revisão de contratos, desde que a
obrigação, por qualquer motivo, tenha se tornado onerosa demais para a parte mais fraca,
ou seja, o consumidor.
O próprio Código Civil possui alguns dispositivos esparsos, bem como um capítulo
específico, para tratar da possibilidade de revisão dos contratos em caso de onerosidade
excessiva, tais como:
"Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta
entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o
juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o
valor real da prestação."

No mesmo sentido, o legislador estabeleceu nos artigos 478 a 480, 126 as hipóteses
de revisão e resolução dos contratos devido ao surgimento da onerosidade excessiva em
virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, fazendo menção a três
requisitos, quais sejam:
A) Tratar-se de contrato de execução continuada ou diferida;
B) Ocorrer situação de extrema onerosidade para uma das partes, ao mesmo
tempo ensejando manifesta vantagem para a outra;
C) Ocorrência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.

Também o Código Civil Italiano de 1942, embora faça previsão do princípio da
força obrigatória das convenções, não se desvinculou da teoria da imprevisão, o que se
percebe da leitura do artigo 1467:
“Nos contratos de execução continuada ou periódica ou de execução diferida, se
a prestação de uma das partes tornou-se excessivamente onerosa pela
ocorrência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, a parte que deve

126

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar
excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários
e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar
retroagirão à data da citação.
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do
contrato.
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua
prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.
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esta obrigação, pode pedir a resolução do contrato, com os efeitos estabelecidos
no artigo 1458 (tradução nossa).” 127

Por fim, lembramos que, conforme estudado no tópico 2.5, na responsabilidade
contratual, ao lesante cabe o ônus da prova, ou seja, se o lesado alegar o descumprimento
do contrato por parte do lesante, a este cabe provar que esse fato não ocorreu.

6.2. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

6.2.1. Da Responsabilidade Civil Subjetiva

Ao identificarmos os agentes do segmento da produção, verificamos que o médico
veterinário e o engenheiro agrônomo, enquanto prestadores de serviços, são passíveis de
responsabilização. Porém, há que se provar o culpa dos mesmos, ou seja, a
responsabilidade é subjetiva, conforme previsão do artigo 14, § 4º do CDC, que estabelece
que “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a
verificação de culpa”.
Em vista disso, se um engenheiro agrônomo elaborar um projeto agropecuário
que, por qualquer motivo, não atingiu os objetivos pré-estabelecidos de produção, só
poderá ser responsabilizado civilmente pelos prejuízos causados, a partir do momento em
que ficar comprovado que ele agiu de forma dolosa (quis causar os danos voluntariamente)
ou culposa (por negligência, imprudência ou imperícia).
Do mesmo modo ocorre em relação ao médico veterinário. Se ele fizer um
procedimento que venha a causar qualquer tipo de dano aos animais, causando, assim,
prejuízos à empresa agrária, há que se provar o dolo ou a culpa.

127

“Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione de una
delle parti à divenuta eccesivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevidibili, la
parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, com gli effetti stabiliti dall‟art.
1458."
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6.2.1.1. Obrigação de meio e de resultado
A necessidade da prova de culpa dos profissionais liberais ocorre porque, a
princípio, a sua obrigação profissional é de meio, ou seja, de utilizar, corretamente, todos
os meios lícitos possíveis que a sua formação profissional lhe disponibiliza e as
recomendações ditadas pela literatura científica, a fim de tentar atingir o resultado
esperado. Todavia, se o profissional liberal prometer o resultado, tem a obrigação de
alcançá-lo, sob pena de responsabilização objetiva.

6.2.1.1.1. Obrigação de meio
A obrigação de meio é aquela em que o profissional não se obriga a alcançar um
objetivo determinado, mas somente a usar de prudência e diligência na prestação do
serviço, para tentar atingir um resultado. Ele não promete atingi-lo, mas se compromete a
fazer de tudo que está ao seu alcance para que isso ocorra.
O que o contrato impõe ao devedor é apenas a realização de certa atividade, rumo a
um fim, mas sem o compromisso de atingi-lo. O contratado se obriga a emprestar atenção,
cuidado, diligência, lisura, dedicação e toda a técnica disponível sem garantir êxito.
Nesta modalidade, o objeto do contrato é a própria atividade do devedor, cabendo a
este enveredar todos os esforços possíveis, bem como o uso diligente de todo seu
conhecimento técnico para realizar o objeto do contrato, mas não estaria inserido aí
assegurar um resultado que pode estar alheio, ou além, do alcance de seus esforços.
Em se tratando de obrigação de meio, incumbe ao credor provar a culpa do
devedor.
Assim leciona Rui STOCO:
“Significa, também, que a sua obrigação é de meios, quando o profissional
assume prestar um serviço ao qual dedicará atenção, cuidado e diligência
exigidos pelas circunstâncias, de acordo com o seu titulo e com os recursos que
dispõe e com o desenvolvimento atual da ciência, sem se comprometer com a
obtenção de um certo resultado.” 128

128

STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6. ed,, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.
480.
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6.2.1.1.2. Obrigação de resultado
Obrigação de resultado é aquela em que o credor tem o direito de exigir do
devedor a produção de um resultado, sem o qual se terá o inadimplemento da relação
obrigacional. Tem-se em vista o resultado em si mesmo, de tal sorte que a obrigação só se
considerará adimplida com a efetiva produção do resultado prometido.
Na obrigação de resultado, há o compromisso do contratado com um resultado
específico, que é o ápice da própria obrigação, sem o qual não haverá o cumprimento
desta. O contratado compromete-se a atingir um objetivo determinado, de forma que
quando o fim almejado não é alcançado ou é alcançado de forma parcial, tem-se a
inexecução da obrigação.
Nas obrigações de resultado há a presunção de culpa, com a inversão do ônus da
prova, cabendo ao acusado provar a inverdade do que lhe é imputado.
Segundo os ensinamentos de Caio Mário da Silva PEREIRA:
“Nas obrigações de resultad11o a execução considera-se atingida quando o
devedor cumpre objetivo final; nas de meio, a inexecução caracteriza-se pelo
desvio de certa conduta ou omissão de certas precauções a que alguém se
comprometeu, sem se cogitar do resultado final”.129

6.2.1.2. Responsabilidade civil do médico veterinário
Deste modo, se, ao ser feita uma perícia técnica, verificar-se que médico
veterinário, aplicou, por exemplo, de modo tecnicamente incorreto, vacinas em um
rebanho e algumas reses vieram a sucumbir por ineficácia do produto veterinário, em vista
da má aplicação, esse profissional poderá ser responsabilizado pelos prejuízos causados
pela sua imprudência.
A responsabilização do médico veterinário é previsto no seu Código de Ética,
conforme transcrito abaixo:
“CÓDIGO DE ÉTICA DO MÉDICO VETERINÁRIO
CAPÍTULO V - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
Art. 14. O médico veterinário será responsabilizado pelos atos que, no exercício
da profissão, praticar com dolo ou culpa, respondendo civil e penalmente pelas
infrações éticas e ações que venham a causar dano ao paciente ou ao cliente e,
principalmente:
I - praticar atos profissionais que caracterizem a imperícia, a imprudência ou a
negligência; (...)
VII - praticar qualquer ato que evidencie inépcia profissional, levando ao erro
médico veterinário;(...)” 130
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PEREIRA, Caio Mário da. Ob. cit., p. 214.
http://www.crmvsc.org.br/pdf/etica-vet.pdf (acesso em 30/04/2011).
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Para melhor elucidação, vejamos os seguintes julgados:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE ANIMAL. SERVIÇO MÉDICOVETERINÁRIO.
Nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, a sentença das fls. 14/18 deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, visto que os argumentos apresentados
no recurso do réu não justificam seu provimento.
Incontroverso que o réu/recorrente prestou serviços ao autor na condição de
veterinário, o que foi posto na sua contestação. A atuação do réu ocorreu em
dois momentos.
Conforme exposto no seu depoimento pessoal (fl. 8), após ter lavado o útero e
adotado procedimentos necessários, foi ¿(...) chamado pelo autor porque a vaca
continuaria a forçar e retornou ao local e reforçou a sutura, inclusive aplicando
outros medicamentos.¿
Ação que, objetivamente, não se revelou adequada, não tendo o réu
demonstrado ter realizado exames que justificassem, nesse segundo momento,
ser o mero reforço da sutura o proceder apropriado.
Dentro desse quadro, relatando o autor (fl. 6) que, posteriormente, houve a
morte do animal, ressaltando a testemunha Ademar, na fl. 7, ¿(...) que havia
outro terneiro dentro do útero¿, a responsabilidade do réu resta evidenciada por
omissão a dever geral de cautela na sua atuação.
Prova que evidencia a existência de nexo causal, não justificando o afastamento
da responsabilidade do réu a mera ausência de registro formal da morte do
semovente. O óbito foi relatado pela testemunha Ademar, que afirmou ter
problemas visuais ¿(...) especialmente para longe¿, situação que não
descaracteriza sua condição de constatar o fato objeto da lide.
Desnecessidade, no mais, em sede de Juizado Especial Cível, de se formalizar o
julgamento, principalmente na instância recursal, repetindo-se argumentos
apresentados na sentença prolatada por magistrado que manteve contato direto
e pessoal com as partes e provas.
Recurso improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei 9.099/95). (Recurso Cível Nº 71000610188, Segunda Turma Recursal
Cível, Turmas Recursais, Rel. Des. Leandro Figueira Martins, Julgado em
30/03/2005).”
"RESPONSABILIDADE CIVIL - MÉDICO-VETERINÁRIO -

ERRO MÉDICO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO INDENIZAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS - Responsabilidade civil.
Veterinários. Erro profissional. Serviço contratado para vasectomia em cão de
raça, executado sem sucesso, permanecendo o animal apto à reprodução. A
obrigação é de resultado, devendo responder o profissional pela falha técnica.
Provimento do recurso para julgar procedente, em parte, o pedido indenizatório,
restrito à devolução da parte dos honorários relativa à cirurgia, inclusive
despesas pertinentes e juros moratórios." (TJRJ - AC 3871/96 - (Reg. 101097) Cód. 96.001.03871 - 9ª C.Cív. - Rel. Des. Elmo Arueira - J. 25.09.1996.”
“RESPONSABILIDADE CIVIL Alegação de erro médico-veterinário Cirurgia
para correção de fratura óssea Autores alegam basicamente que, após a
operação, seu cão passou a mancar e a enfrentar dificuldades de locomoção
Responsabilidade subjetiva do veterinário que realizou a cirurgia, exigindo-se
prova de culpa profissional para responsabilização da clínica ré Laudo pericial
que não constatou a ocorrência de erro médico-veterinário, afirmando
cabalmente que os sintomas relatados pelos demandantes não guardam relação
de causalidade com a cirurgia realizada Movimentação irregular decorrente de
atropelamento sofrido em momento anterior pelo cachorro Exclusão do nexo
causal. Inocorrência de erro médico Ação improcedente. Recurso improvido.
(TJSP – AC 0040778-10.2009.8.26.0224, 4ª Câmara de Direito Privado – Rel.
Des. Francisco Loureiro. Julgado em 24/03/2011.”
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6.2.1.3. Responsabilidade civil do engenheiro agrônomo
No mesmo sentido, em relação ao engenheiro agrônomo, se este, por
exemplo, em seu projeto, não previu a necessidade de se fazer uma análise da acidez do
solo (erro grosseiro) ou se, contratado para operacionalizar a atividade agrária e estando
previsto no projeto, elaborado por outrem, a realização da análise mencionada, não o faz,
julgando desnecessária, ele será responsabilizado pelos prejuízos causados pela falta de
correção da acidez do solo, porque foi negligente na aplicação dos meios à sua disposição.
É comum as empresas distribuidoras de produtos agrários, tais como produtos
veterinários, produtos químicos de uso na agropecuária, forragens, rações, produtos
alimentícios para animais, vacinas, soros, adubos, fertilizantes, corretivos do solo,
fungicidas, pesticidas, etc, terem um engenheiro agrônomo, contratado por elas, para
orientar os seus consumidores, ou seja, os empresários agrários, cuja grande maioria,
conforme vimos no tópico 1.5, pertencem à agricultura familiar.
Neste caso, a distribuidora responde objetivamente pelos danos causados pelo seu
preposto (engenheiro agrônomo), desde que comprovada a sua culpa, à luz dos artigos 932,
inciso II e 933 do Código Civil, cabendo direito de regresso daquela contra este (artigo
933, do mesmo Código).
Nesse sentido, vejamos a seguinte jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - APLICAÇÃO DE HERBICIDA CONFORME ORIENTAÇÃO DE
AGRÔNOMO DA EMPRESA FORNECEDORA DO PRODUTO - QUEBRA DA
SAFRA DE SOJA - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - CDC - DANOS EMERGENTES - AQUISIÇÃO DO
HERBICIDA - LUCROS CESSANTES -ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o problema apresentado na lavoura do autor ocorreu em virtude exclusiva da
ausência de observância da correta aplicação do herbicida, e não de qualquer
problema ou defeito na semente ou no herbicida, e tal aplicação se deu em
virtude de orientação incorreta do agrônomo da empresa que forneceu o
produto, caracterizada está a obrigação de indenizar.
Os danos emergentes, decorrentes do valor pago pelo produto que ocasionou o
problema, deverão ser corrigidos pelo IGPM, indexador considerado o mais
apropriado para calcular os índices da inflação e o mais apto para preservar o
real poder aquisitivo da moeda no transcurso do tempo. Os lucros cessantes são
baseados na estimativa de produção, razão pela qual deverá ser indenizada a
perda real ocorrida na safra de soja do autor.
O cotidiano causa dissabores a todos, não sendo indenizável qualquer
padecimento que sofra o cidadão. Entender de outro modo, seguir-se-ia fixação
de indenização por dano moral a todo e qualquer veredicto de procedência em
ação judicial, porquanto qualquer pretensão resistida pode causar aflição e
angústia aos mais inquietos.
Há sucumbência recíproca quando a parte formula pedido de indenização por
danos morais e materiais e obtém procedência somente em relação a um deles.
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A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da Terceira Turma
Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos e das notas
taquigráficas, por unanimidade, rejeitar a preliminar. No mérito, por maioria,
deram provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJMS –
AC 28172 MS 2007.027182-0 – 3ª Turma Cível – Re. Des. Hamilton Carli.
Julgado em 24/03/2008).

Neste julgado, a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:
1. Reconhece a condição do consumidor do empresário agrário, adquirente do
herbicida, em relação à distribuidora do produto;
2. Reconhece a culpa do engenheiro agrônomo, em virtude da sua orientação
técnica incorreta quanto à aplicação do herbicida;
3. Aplica à distribuidora, a responsabilidade objetiva por fato de terceiro, no caso,
do engenheiro agrônomo, seu preposto.

6.2.2. Da Responsabilidade Civil Objetiva
É no segmento da pré-produção que está concentrado a maioria dos agentes
agrários que se inter-relacionam com a empresa agrária. É nele que estão as indústrias (de
máquinas, adubos, etc.), as empresas produtoras de materiais genéticos e os distribuidores
de insumos (atacadistas, varejistas e seus representantes), enfim, tudo que o empresário
precisa para operacionalizar a sua atividade agrária. E como esta obedece ao ciclo
agrobiológico, as relações com esses agentes é constante, se renovando a cada ciclo.
Formado por algumas poucas grandes empresas, esses agentes agrários, em
conjunto ou separadamente, controlam as quantidades dos produtos a serem ofertados
(geralmente escassos e de fontes não renováveis), além de determinarem os preços a serem
cobrados da enorme quantidade de pequenos e desorganizados empresários agrários,
caracterizando-se, assim, como um mercado oligopolista e até monopolista, em algumas
situações.
Essa é uma das principais razões da elevação constante dos preços dos insumos e,
por conseqüência, dos custos de produção na agropecuária. 131
É também neste segmento que as inter-relações agrárias têm provocado as
maiores discussões jurídicas, resultando em algumas interpretações feitas pelo Judiciário,
da primeira Instância ao Superior Tribunal de Justiça, de que o empresário agrário deve ser
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considerado consumidor desses produtos e que, portanto, em caso de conflito, a legislação
a ser aplicada é o Código de Defesa do Consumidor.
A seguir, vamos fazer um pequeno roteiro dos procedimentos costumeiramente
seguidos por uma empresa agrária, seja de pequeno porte (agricultura familiar), seja de
grande porte, que já possui, em seu estabelecimento, uma certa extensão de terra.
Se a atividade agrária escolhida for de cultivo de vegetais, por exemplo, o
empresário agrário deve selecionar qual a cultura ou culturas que serão desenvolvidas.
Uma empresa agrária, em geral, parte da elaboração de um projeto empírico ou
profissional. No empírico, comum na agricultura familiar, o empresário decide, sem
maiores detalhes, qual a atividade agrária vai ser desenvolvida, em qual extensão da terra
disponível (seja ela própria ou arrendada), como será operacionalizada, etc. No projeto
elaborado por escritórios especializados, todos os detalhes são previamente definidos,
dependendo da disponibilidade financeira do empresário agrário.
Elaborado o projeto e não havendo capital próprio para o investimento, o
empresário sai em busca do financiamento, que pode ser feito por bancos, pelas empresas
distribuidoras dos insumos ou, ainda, pelos compradores da futura produção.
Definida a atividade agrária e aprovado o financiamento, amostras da terra são
enviadas ao laboratório, para a análise dos solos e da água, a fim de se verificar se haverá
necessidade de aplicação de corretivos químicos e/ou orgânicos.
O pequeno empresário da agricultura familiar, costumeiramente, recorre aos
engenheiros agrônomos das distribuidoras de insumos, para a orientação técnica. Esses
profissionais chegam a se deslocar até a empresa agrária, para ver, in loco, as necessidades
de insumos.
Adquiridos os fertilizantes, os defensivos, as sementes ou mudas (dependendo da
cultura) e os maquinários (alguns destes podem ser terceirizados), passa-se à plantação da
cultura ou culturas pré-definidas.
Com o desenrolar da atividade agrária, devem ser feitas análises das folhas, para
ver se não há necessidade de se fazer a aplicação de mais algum produto.
As grandes empresas agrárias também costumam fazer análises dos corretivos,
dos defensivos e dos fertilizantes, para conferirem se a qualidade dos produtos está de
acordo com as especificações. Porém, os pequenos empresários dificilmente fazem isso,
acreditando no dizem os fornecedores (boa-fé).

90

Encerrado o ciclo agrobiológico, é feita a colheita. Os produtos colhidos servirão
para pagar os financiamentos feitos anteriormente e o que sobrar será a rentabilidade da
empresa, iniciando-se, então, um novo ciclo.
Se a atividade agrária escolhida for a criação de animais, o empresário definirá
qual o tipo de animal a ser criado, se o sistema será o intensivo ou extensivo, se será por
inseminação artificial, etc.
Definidos esses detalhes, ele busca o financiamento e passa a operacionalizar a
atividade agrária. Quando os animais chegarem ao peso ideal para o abate, eles serão
vendidos e o valor arrecadado servirá para pagar os financiamentos e o que sobrar será a
rentabilidade.
Nesta atividade agrária, cada animal tem o seu ciclo agrobiológico, ou seja,
nascem, crescem e engordam até o peso ideal. Assim, havendo reposição constante dos
animais vendidos, chegará um momento em que, todos os dias, a empresa terá animais
encerrando o seu ciclo agrobiológico e, portanto, prontos para a venda.
O problema a ser colocado é o seguinte: e se os insumos adquiridos, pelo
empresário agrário, para desenvolver a atividade escolhida, não produzirem os resultados
que deles se esperam? Ou seja, se o fertilizante não fertilizar, o defensivo não proteger os
vegetais, a semente não germinar, a muda secar, o sêmen e o óvulo não fecundarem, os
medicamentos e os produtos veterinários não produzirem efeito?
Essas situações, em ocorrendo, acabam causando danos ao empresário, de vez que
a produção esperada não se concretiza e, desse modo, os compromissos financeiros
assumidos não poderão ser adimplidos
Saber qual a legislação a ser aplicada, para apurar a responsabilidade civil nesses
casos, é que vamos estudar a seguir.

6.2.2.1. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
A primeira pergunta a ser respondida, é se o empresário agrário deve ser
considerado consumidor ou não. A resposta se reveste de fundamental importância porque
a utilização do CDC acarreta maior proteção ao empresário agrário, em face do
reconhecimento da sua vulnerabilidade ou hipossuficiência.
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Além disso, constatado o dano e o nexo causal com o insumo, é imperativa a
aplicação da responsabilidade civil objetiva, com a inversão do ônus da prova, entre outras
proteções.

6.2.2.1.1. Da interpretação do conceito de consumidor
O conceito de consumidor tem gerado muita discussão e, a partir disso, têm surgido
várias teorias para tentar explicar qual a melhor interpretação a ser dada a esse conceito.
O artigo 2º do CDC define o consumidor como “toda pessoa física ou jurídica
que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” De pronto, percebemos
que tanto as pessoas físicas como as jurídicas são abrangidas por esse conceito.
Porém, para uma pessoa jurídica ser considerada consumidora, vai depender:
1. Se ela é vulnerável em relação ao fornecedor;
2. Se ela é destinatária final do produto ou serviço.

Três são as principais teorias que procuram caracterizar o consumidor: a teoria
finalista ou subjetiva, a teoria maximalista ou objetiva e a teoria finalista aprofundada.

6.2.2.1.1.1. Teoria Finalista ou Subjetiva

Esta corrente entende como consumidor aquele que utiliza ou adquire um bem ou
serviço para si, de forma não profissional, ou seja, sem utilizá-los em sua atividade
produtiva.
Defensores desta corrente, Cláudia Lima MARQUES e António Herman de
Vasconcellos e BENJAMIM, conceituam destinatário final do seguinte modo:
“O destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao
adquirir ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que coloca
um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico) e não aquele que
utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é consumidor final, ele está
transformando o bem, utilizando o bem, incluindo o serviço contratado no seu,
para oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor, utilizando-o no seu
serviço de construção, nos seus cálculos do preço, como insumo da sua
produção.” 132
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MARQUES, Cláudia Lima et al. Comentários ao Código de Defesa do Consumido. 2. ed.,São Paulo:
Revista do Tribunais, 2006, p. 83-84.
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No julgamento do Recurso Especial nº 476.428/SC, em 19 de abril de 2005, pelo
Superior Tribunal de Justiça, a Ministra NANCY ANDRIGHI também sustentou a teoria
finalista como argumento para definir o conceito de consumidor:
“Recentemente, a Segunda Seção deste STJ superou discussão acerca do
alcance da expressão "destinatário final", constante do art. 2º do CDC,
consolidando a teoria subjetiva (ou finalista) como aquela que indica a melhor
diretriz para a interpretação do conceito de consumidor.
Segundo a teoria preferida, a aludida expressão deve ser interpretada
restritivamente. Com isso, o conceito de consumidor deve ser subjetivo, e
entendido como tal aquele que ocupa um nicho específico da estrutura de
mercado - o de ultimar a atividade econômica com a retirada de circulação
(econômica) do bem ou serviço, a fim de consumi-lo, de forma a suprir uma
necessidade ou satisfação eminentemente pessoal.
Para se caracterizar o consumidor, portanto, não basta ser, o adquirente ou
utente, destinatário final fático do bem ou serviço: deve ser também o seu
destinatário final econômico, isto é, a utilização deve romper a atividade
econômica para o atendimento de necessidade privada, pessoal, não podendo
ser reutilizado, o bem ou serviço, no processo produtivo, ainda que de forma
indireta.” (REsp 476.428/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19.04.2005, DJ 09.05.2005 p. 390).”

Pela teoria finalista ou subjetiva, a pessoa jurídica só é considerada consumidora
se for destinatária final fática e econômica do produto ou serviço, desde que não exerça
atividade econômica (fins lucrativos), caso das associações, fundações, entidades religiosas
e partidos políticos ou, caso exerça, o produto ou serviço adquirido ou utilizado não tenha
qualquer conexão, direta ou indireta, com a atividade econômica desenvolvida.
Deste modo, para os finalistas, a pessoa física ou jurídica, que se dedica a
atividade econômica, ou seja, visando o lucro, não pode ser considerada consumidora, nem
ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor.
6.2.2.1.1.2. Teoria Maximalista ou Objetiva
Para os adeptos desta teoria, o conceito expresso no artigo 2º do Código de Defesa
do Consumidor deve ser interpretado da maneira mais ampla e extensa possível, não se
restringindo somente às relações de consumo entre o consumidor não-profissional e o
fornecedor, mas servindo, também, de fundamento maior para todo o mercado em si.
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Para os maximalistas, não importa a questão econômica, apenas a questão fática.
Para ser considerado destinatário final, basta a pessoa jurídica retirar o produto ou o
serviço do mercado ou utilizá-los.

6.2.2.1.1.3. Teoria Finalista Aprofundada

Esta entende que deve haver uma mitigação da teoria finalista, quando
vulnerabilidade da parte que se relaciona com o fornecedor, se encontra demonstrada no
caso concreto.
Por esta corrente, a vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica), é o ponto de
partida para a verificação da aplicabilidade ou não das normas do CDC. Com base na
mitigação da teoria finalista, continuamos a perquirir acerca do uso, profissional ou não, do
bem ou serviço, porém, em hipóteses excepcionais, admite-se que, diante da
hipossuficiência concreta de determinado adquirente, profissional ou não, seja o mesmo
considerado consumidor.
Constatada a vulnerabilidade no caso em concreto, então a relação é de consumo e
aplica-se o CDC. Se não há vulnerabilidade, aplica-se o Código Civil.

6.2.2.1.1.4. Da vulnerabilidade

Vulnerabilidade pode ser entendida como a condição de risco em que uma pessoa
se encontra. Um conjunto de situações mais, ou menos problemáticas, que situam a pessoa
numa condição de carente, necessitada, impossibilitada de responder com seus próprios
recursos a dada demanda que vive e a afeta. É sinônimo de desproteção, fragilidade.
Do ponto de vista jurídico, vulnerabilidade é o princípio segundo o qual o sistema
jurídico brasileiro reconhece a qualidade do agente mais fraco nas relações de consumo.
A vulnerabilidade pode ser: 133
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A. Técnica: A vulnerabilidade técnica decorre do fato de o consumidor não
possuir conhecimentos específicos sobre os produtos e/ou serviços que está adquirindo,
ficando sujeito aos imperativos do mercado, tendo como único aparato a confiança na boafé da outra parte.
B. Jurídica: Esta espécie de vulnerabilidade manifesta-se na avaliação das
dificuldades que o consumidor enfrenta na luta para a defesa de seus direitos, quer na
esfera administrativa quer na judicial.
C. Política ou legislativa: A vulnerabilidade política ou legislativa decorre da falta
de organização do consumidor brasileiro, uma vez que inexistem associações ou órgãos
"capazes de influenciar decisivamente na contenção de mecanismos legais maléficos para
as relações de consumo e que acabam gerando verdadeiros „monstrengos‟ jurídicos";
D. Psíquica ou biológica: O consumidor é atingido por uma infinidade de
estímulos (visuais, olfativos, químicos, auditivos, etc.) que, devido a sua própria
constituição orgânica, influenciam na tomada da decisão de comprar determinado produto.
E. Econômica e social: A vulnerabilidade econômica e social é resultado das
disparidades de força entre os agentes econômicos e os consumidores. Aqueles detêm
condições objetivas de impor sua vontade através de diversos mecanismos. Como
exemplos disso, podemos citar os contratos de adesão e a submissão às condições gerais
dos contratos.
F. Ambiental: Esta espécie de vulnerabilidade é decorrência direta do consumo
em massa da nossa sociedade. Como parte do meio ambiente o homem fica sujeito a uma
gama de alterações havidas neste, ocasionado pelo uso irracional dos recursos naturais de
nosso planeta.
6.2.2.1.1.5. Diferença entre vulnerabilidade e hipossuficiência
De acordo com os ensinamentos de Antônio Herman de Vasconcellos
BENJAMIN:
"A vulnerabilidade é um traço universal de todos os consumidores, ricos ou
pobres, educados ou ignorantes, crédulos ou espertos. Já a hipossuficiência é
uma marca pessoal, limitada a alguns – até mesmo a uma coletividade – mas
nunca a todos os consumidores.” 134
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Assim, o princípio da vulnerabilidade é um traço inerente a todo consumidor de
acordo com o artigo 4º, inciso I do CDC.135 Já a hipossuficiência é uma marca pessoal de
cada consumidor que deve ser auferida pelo juiz no caso concreto, tendo em vista o artigo
6º, inciso VIII do CDC que estabelece:
“São direitos básicos do consumidor: (...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus
da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiência (grifo nosso).”

6.2.2.2. O empresário agrário e a sua vulnerabilidade
Segundo o Censo Agropecuário 2006, cerca de 84% (oitenta e quatro por cento)
dos, aproximadamente, cinco milhões e duzentos mil estabelecimentos agropecuários
brasileiros são enquadrados como de agricultura familiar, ou seja, possuem até quatro
módulos fiscais, sendo que 47% (quarenta e sete por centos) do total têm menos de dez
hectares.
Além disso, o mesmo censo nos informa que mais de 80% (oitenta por cento) dos
produtores entrevistados tinham baixa escolaridade. Desses, 39% (trinta e nove por cento)
eram analfabetos ou sabem ler e escrever mas não tinham freqüentado a escola e 43%
(quarenta e três por cento), não possuíam o ensino fundamental completo.
Mais ainda: quase 19% (dezenove por cento) da população ocupada no país
trabalhavam em estabelecimentos agropecuários, 77% (setenta e sete por cento) dos
ocupados tinham laços de parentesco com o produtor e cerca de 36% (trinta e seis por
cento) desses trabalhadores não sabiam ler e escrever. Por fim, mais de um milhão de
crianças com menos de catorze anos de idade estavam trabalhando na agropecuária.136
Só estes dados, já dão a dimensão da extrema vulnerabilidade e hipossuficiência da
grande maioria dos empresários agrários. A sua baixa escolaridade e a de muitos dos que
trabalham com eles, demonstram a sua enorme fragilidade nas relações comerciais com os
fornecedores. Sem dúvida que os princípios da boa-fé e da probidade devem imperar
135

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos,
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios:
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
136
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1464&id_pagina=1
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nessas relações, principalmente com as distribuidoras, por sua proximidade na ponta da
cadeia produtiva dos insumos, pois, sem eles, dificilmente poderia haver negócios entre as
partes. Os contratos são assinados pelo empresário agrário na base da confiança,
acreditando no que aquilo que está estabelecido nas suas cláusulas, não irá prejudicá-lo,
que elas apenas refletem o que foi apalavrado. Na verdade, ele não tem outra saída, dada a
sua vulnerabilidade escolar, digamos assim, que acaba potencializando as outras formas de
vulnerabilidades (técnica, jurídica, política, econômica, ambiental e psíquica).
Daí a importância dos engenheiros agrônomos nas distribuidoras, a fim de
orientar, convenientemente, como devem ser manuseados, utilizados e aplicados os vários
insumos, porque, se for depender das instruções e alertas que vêem impressas nas
embalagens (dever de informação dos fornecedores), muitos dos produtos não seriam
vendidos aos empresários agrários, que, por outro lado, deixariam de usufruir das novas
tecnologias e melhoramentos oferecidos ao mercado, que, muitas vezes, contribuem para o
aumento da qualidade e da quantidade da sua produção. Naturalmente, que as orientações
dos agrônomos têm um viés de marketing de certos produtos, que são indicados com o
intuito de alavancarem as vendas.

6.2.2.3. Do consumidor dos insumos agrários
Nos estudos dos institutos do Código de Defesa do Consumidor (capítulo 4) e na
análise das teorias interpretativas do conceito de consumidor (tópico 6.2.2.1.1), vimos que
a doutrina discute e defende as suas posições sempre em torno do conceito de “destinatário
final”, que aparece in fine no caput do artigo 2º, já mencionado.
Se analisarmos do ponto de vista do produto, poderemos chegar a algumas
conclusões interessantes.
Até o aparecimento da Lei 8.078/90 (CDC), o conceito de “consumo” associado à
idéia de destruição da substância daquilo que o agente adquiria e utilizava. Com o Código
de Defesa do Consumidor, passou-se a entender que consome um produto quem utiliza e
retira a utilidade final do bem como forma de satisfazer uma necessidade e consome um
serviço quem, também na condição de destinatário final, usa ou frui seus benefícios em
prol da satisfação de uma necessidade, não sendo imprescindível que a substância do
produto ou o resultado do serviço tenham que ser objeto de destruição. Assim, destaca-se
na figura do consumidor o fato de ser a pessoa que retira a utilidade final do produto ou
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serviço, inferindo-se a caracterização do consumo segundo os aspectos dos atos praticados
pelo consumidor no contrato caracterizado como relação de consumo. Sob este aspecto,
podemos observar que, em ato de consumo, normalmente, também se salienta a
característica de haver a retirada do bem (produto ou serviço) do ambiente de
comercialização no mercado, razão pela qual, o código ao definir consumidor, utilizou-se
da designação destinatário final, que, implicitamente, refere-se à última etapa do ciclo
econômico. 137
Temos, então, que, o consumo de um produto ou serviço, implica na sua retirada
do mercado e/ou na utilização dos mesmos, com o objetivo de satisfazer as necessidades
para as quais eles foram criados, ou seja, na sua DESTINAÇÃO FINAL, não importando
se haverá ou não a extinção do produto ou do serviço.
Por essa perspectiva, o consumidor é aquele que retira ou utiliza o bem ou serviço,
dando-lhes a destinação final para os quais foram criados.
Notemos que existem produtos que podem ser criados para ter várias destinações
finais, como por exemplo, o plástico, a borracha, as chapas de ferro, etc. Outros, porém,
são criados para uma destinação final específica. É o caso da antena parabólica, da chave
de fenda, da chave para apertar determinado tipo de parafuso, etc.
Trazendo essa visão para o universo agrário, mais precisamente para o segmento
da pré-produção, a maioria dos insumos tem apenas uma destinação final específica.
Queremos dizer com isso, que quem vai retirá-los do mercado e utilizá-los é somente o
empresário agrário. É ele o único que vai dar a destinação final ao produto.. Portanto, é o
ÚNICO CONSUMIDOR DESSES PRODUTOS, não há outros.
Transportando para o conceito expresso no caput do artigo 2º do CDC, o
empresário agrário é o DESTINATÁRIO FINAL da maioria dos insumos agrários.
Assim, os adubos, os defensivos, as sementes, as mudas, os corretivos, etc, têm
como único consumidor, o empresário agrário. É na atividade agrária que eles vão cumprir
o papel para o qual foram criados. Eles não vão ser transformados, mas sim se exaurir no
ciclo agrobiológico.
Poderíamos falar em insumos para jardinagem, mas estes, embora sejam dos
mesmos gêneros, são de espécies diferentes e, portanto, fabricados para atender
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PRUX, Oscar Ivan. Consumo: considerações gerais sobre o fato, o conceito e a dimensão. Disponível
em http://www.paranaonline.com.br/colunistas/235/43259/?postagem=CONSUMO+CONSIDERACOES+
GERAIS+SOBRE+O+FATO+O+CONCEITO+E+A+DIMENSAO. Acesso em 15/07/2011.
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necessidades específicas daquela atividade e, mesmo assim, em quantidades muito
pequenas em relação à agropecuária.
Vale aqui dizer que os empresários agrários da agricultura familiar utilizam parte
dos produtos colhidos, para consumo próprio. Nesse sentido, são destinatários finais.
Diante do apresentado, várias são as óticas para considerar o empresário agrário
como consumidor e, portanto, receber a proteção do Código de Defesa do Consumidor, em
caso de conflito numa relação de consumo.

6.2.2.4. Da Jurisprudência
Seguem-se alguns julgados no sentido de reconhecer o empresário agrário como
consumidor dos insumos agrários.

6.2.2.4.1. Nos Tribunais de Justiça
a) EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELAÇÃO1 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS
AGRÍCOLAS PARA SEREM UTILIZADOS PELO ADQUIRENTE CARACTERIZA
RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINATÁRIO FINAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO 2.
II - TEORIA DA IMPREVISÃO. ARTIGO 6º, V, DO CDC. AUSÊNCIA DE
ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE.
III -ENCARGOS MORATÓRIOS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORES. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO INCISO II, DO ARTIGO 514, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO.
IV - ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. 1 - "O agricultor que adquire bem móvel
com a finalidade de utilizá-lo em sua atividade produtiva, deve ser considerado
destinatário final, para os fins do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor". (STJ,
REsp. 445854, 3ª Turma, Ministro Castro Filho, DJ 19.12.2003) 2-" Não se aplica a teoria
da imprevisão para a revisão contratual para as hipóteses em que as dificuldades do
consumidor de adimplir com a obrigação provêm de circunstâncias normais sem causar
vantagem ao fornecedor." (TJPR, Décima Quarta Câmara Cível, Apelação nº 0304522-3,
Rel. Des. Celso Seikiti Saito, DJ de 28/04/2006) 3- "O apelante deve atacar,
especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer
das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores.
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No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença." (STJ - Primeira Turma - REsp 359080/PR Rel. Min. José Delgado - j. 11.12.2001). 4. Ante o não provimento do apelo, o ônus
sucumbencial permanece na forma em que foi lançado. APELAÇÃO 1 NÃO PROVIDA.
APELAÇÃO 2 PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDA.
(TJPR – Embargos de Declaração - AC 4403930 PR 0440393-0, Rel. Ministro Shiroshi
Yendo, Julgado em 12/12/2007);
b) EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CÍVEL – AGRONEGÓCIO – PLANTIO
DE SOJA – AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS – INEFICÁCIA DO PRODUTO
ADQUIRIDO – AFETAÇÃO DE 29,746% DA LAVOURA – PERDA DE 186.740 SACOS
DE SOJA – APLICAÇÃO DA LEI 8078 POR SER CONSUMIDOR FINAL – PEDIDOS
IMPROCEDENTES. Por maioria, a embargante foi condenada em danos morais, também
houve anulação do título mencionado na inicial - Vencido o Vogal. A embargante requer
prevaleça o voto divergente que afastou o pedido de danos morais formulados pelos
Embargados. (TJMT - 15325 – 2008 – Classe: 208 - Embargos Infringentes Câmara, 2ª
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, Relator Des. José Silvério Gomes);
c) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO
AGRÍCOLA - VÍCIO DE QUALIDADE - PROTESTO - NULIDADE DE TÍTULOS DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS - VERBA INDENIZATÓRIA - REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO IMPROVIDO. I - Se comprovado vício de
qualidade no produto agrícola comercializado, o fornecedor deve arcar com os custos,
sendo inadmissível o protesto dos títulos cambiais, cabendo sua nulidade. II - A
condenação por danos materiais torna-se cabível, se comprovada a extensão do dano pela
parte ofendida, mediante dados concretos e eficientes. III - O protesto indevido de títulos
cambiais, devidamente comprovado, caracteriza dano moral ao consumidor, devendo ser
indenizado. IV - Diante da hipossuficiência da consumidora, que não detinha, à época do
plantio de sua lavoura, conhecimentos técnicos suficientes para saber que a perda de sua
colheita deveu-se à ineficiência o DEFENSIVO STRATEGO-250 utilizado, as provas
devem ser analisadas em seu favor, por se tratar de relação comercial protegida pelo
Código de Defesa do Consumidor. V - A verba indenizatória deve ser calculada dentro de
parâmetros justos e razoáveis, de forma a cumprir a sua função primordial de compensar
os prejuízos sofridos, e, se em razão do transcurso do tempo se tornar impossível aquilatar
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com precisão os prejuízos materiais, que seja elevado o valor do dano moral, para que a
ofendida seja minimamente confortada pelos seus danos. VI - A verba de sucumbência
deve ser arbitrada em consonância com os artigos 20 e 21 do CPC, de forma justa e
razoável.” (TJMT - Numero: 48784 Ano: 2005, Rel. Des. José Silvério Gomes);
d) AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPARAÇÃO DE DANOS - DEFENSIVO AGRÍCOLA
- RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RECURSO IMPROVIDO. Caracteriza-se como relação de consumo, albergada pelo CDC,
a aquisição de defensivo utilizado na produção agrícola. Definida a relação consumerista,
mostra-se correta a decisão que impõe ao fornecedor do produto a inversão do ônus da
prova, desde que configurada a verossimilhança da alegação ou demonstrada a
hipossuficiência do consumidor.” (TJMT - Numero: 44090 Ano: 2004 Rel. Des. Lêonidas
Duarte Monteiro).
e) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPARAÇÃO DE DANOS DEFENSIVO AGRÍCOLA - RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO IMPROVIDO. No caso em tela, a relação existente
entre as partes, é de consumo, haja vista que o destinatário final do produto é o agravado,
que retirou o bem do mercado para utilizá-lo em sua lavoura, uma vez que o fungicida
“stratego” foi utilizado para o combate da doença da soja chamada de “ferrugem
asiática”, encerrando assim a cadeia produtiva. Dessa forma, caracterizada a relação de
consumo, resta saber se o caso concreto reclama a inversão do ônus da prova. Presentes
os requisitos dispostos pelo legislador consumerista, apresenta-se correta a decisão que
inverteu o ônus da prova.” (TJMT - Numero: 46082 Ano: 2005 Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote);

6.2.2.4.2. No Superior Tribunal de Justiça
No STJ, a partir do julgamento do Recurso Especial nº 541.867-BA pela Segunda
Seção, predomina a teoria finalista, segundo a qual consumidor é o destinatário final fático
e econômico do produto ou serviço, conforme evolução jurisprudencial representada pelos
seguintes precedentes:
a) STJ, 2ª Seção, REsp 541.867/BA, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/
Acórdão Ministro Barros Monteiro, julgado em 10/11/2004, DJ 16/05/2005 p. 227:
“COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DE
SERVIÇOS DE CRÉDITO PRESTADO POR EMPRESA ADMINISTRADORA DE
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CARTÃO DE CRÉDITO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. – A aquisição de bens ou
a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou
incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim,
como uma atividade de consumo intermediária (...)”;
b) STJ, 2ª Seção, CC 46.747/SP, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, julgado em 08/03/2006,
DJ 20/03/2006 p. 189: “(...) Na assentada do dia 10.11.2004, porém, ao julgar o REsp nº
541.867/BA, a Segunda Seção, quanto à conceituação de consumidor e, pois, à
caracterização de relação de consumo, adotou a interpretação finalista, consoante a qual
reputa-se imprescindível que a destinação final a ser dada a um produto/serviço seja
entendida como econômica, é dizer, que a aquisição de um bem ou a utilização de um
serviço satisfaça uma necessidade pessoal do adquirente ou utente, pessoa física ou
jurídica, e não objetive a incrementação de atividade profissional lucrativa. 3. In casu, o
hospital adquirente do equipamento médico não se utiliza do mesmo como destinatário
final, mas para desenvolvimento de sua própria atividade negocial; não se caracteriza,
tampouco, como hipossuficiente na relação contratual travada, pelo que, ausente a
presença do consumidor, não se há falar em relação merecedora de tutela legal especial.
Em outros termos, ausente a relação de consumo, afasta-se a incidência do CDC, não se
havendo falar em abusividade de cláusula de eleição de foro livremente pactuada pelas
partes, em atenção ao princípio da autonomia volitiva dos contratantes (...)”;
c) STJ, 3ª Turma, REsp 733.560/RJ, Rel. Ministra

Nancy Andrighi, julgado em

11/04/2006, DJ 02/05/2006 p. 315: “Consumidor. Recurso especial. Pessoa jurídica.
Seguro contra roubo e furto de patrimônio próprio. Aplicação do CDC. - O que qualifica
uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou utilização de produtos ou
serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem
ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou
serviços. - Se a pessoa jurídica contrata o seguro visando a proteção contra roubo e furto
do patrimônio próprio dela e não o dos clientes que se utilizam dos seus serviços, ela é
considerada consumidora nos termos do art. 2.° do CDC. Recurso especial conhecido
parcialmente, mas improvido”;
d) STJ, 2ª Seção, CC 64524/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27/09/2006,
DJ 09/10/2006 p. 256: “Conflito positivo de competência. Medida cautelar de arresto de
grãos de soja proposta no foro de eleição contratual. Expedição de carta precatória.
Conflito suscitado pelo juízo deprecado, ao entendimento de que tal cláusula seria nula,
porquanto existente relação de consumo. Contrato firmado entre empresa de insumos e

102

grande produtor rural. Ausência de prejuízos à defesa pela manutenção do foro de
eleição. Não configuração de relação de consumo. - A jurisprudência atual do STJ
reconhece a existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do
produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra
atividade produtiva.(...)”;
e) STJ, 3ª Turma, REsp 872.666/AL, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em
14/12/2006, DJ 05/02/2007 p. 235: “Civil. Processo civil. Recurso especial. Ação de
repetição de indébito. Duplo pagamento de insumos adquiridos por grande produtor rural.
Pretensão veiculada com fundamento no CDC. (...) - De acordo com o decidido no CC nº
64.524/MT, 2ª Seção, de minha relatoria, DJ de 09.10.2006, só há relação de consumo
quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são
alocados na prática de outra atividade produtiva. Ressalva pessoal (...).”
f) STJ, REsp 1080719/MG, Rel. Ministra

Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em

10/02/2009, DJe 17/08/2009: “Processo civil e Consumidor. Rescisão contratual
cumulada com indenização. Fabricante. Adquirente. Freteiro. Hipossuficiência. Relação
de consumo. Vulnerabilidade. Inversão do ônus probatório. - Consumidor é a pessoa física
ou jurídica que adquire produto como destinatário final econômico, usufruindo do produto
ou do serviço em beneficio próprio. - Excepcionalmente, o profissional freteiro, adquirente
de caminhão zero quilômetro, que assevera conter defeito, também poderá ser
considerado consumidor, quando a vulnerabilidade estiver caracterizada por alguma
hipossuficiência quer fática, técnica ou econômica. - Nesta hipótese esta justificada a
aplicação das regras de proteção ao consumidor, notadamente a concessão do benefício
processual da inversão do ônus da prova. Recurso especial provido.”
g) STJ, REsp 1096542/MT;, Rel. Ministro Paulo Furtado (Desembargador convocado do
T¨J/BA), 3ª Turma, julgado em 20/08/2009 , DJe 22/04/2010: “ RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS ORIUNDOS DE QUEBRA DE SAFRA AGRÍCOLA.
DEFENSIVO AGRÍCOLA INEFICAZ NO COMBATE À "FERRUGEM ASIÁTICA".
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO
927 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADA.
SÚMULA

283/

STF.

PRESCINDIBILIDADE

ÔNUS

DA

ATESTADA

PROVA.

INVERSÃO.

PELO

ACÓRDÃO.

NÃO

OCORRÊNCIA.

DEFICIÊNCIA

NA

FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/ STF. NECESSIDADE DE REEXAME
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DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/ STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO NECESSÁRIA COM O VALOR DA CAUSA.

1.

Com relação à apontada ofensa ao artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ao
argumento de não-incidência da norma consumerista ao caso concreto, o acórdão
recorrido apresentou fundamento, suficiente à manutenção de suas conclusões, que não foi
impugnado pela recorrente: "mesmo que o caso não configurasse relação de consumo, a
responsabilidade da Apelada seria objetiva, afinal ninguém há de negar que a fabricação
de fungicidas se subsume à atividade de risco referida no Documento: 905466 - Inteiro
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 23/09/2009 Página 1 de 23 Superior Tribunal de
Justiça parágrafo único do art. 927 do Código Civil". Incidência da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Terceira Turma encontra-se
pacificada no sentido de que se equiparam ao consumidor "todas as pessoas que, embora
não tendo participado diretamente da relação de consumo, venham sofrer as
conseqüências do evento danoso, dada a potencial gravidade que pode atingir o fato do
produto ou do serviço, na modalidade vício de qualidade por insegurança." (REsp
181.580/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA. 3. A tese de que os
recorrentes "não produziram uma única prova de que teriam adquirido e utilizado os
fungicidas fabricados pela Recorrente" , contraditada pelo tribunal de origem, não
autoriza a abertura da via especial de recurso, observado o rigor da Súmula 7 desta
Corte. 4. Mesmo que afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, à BAYER
caberia a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, nos termos do art. 333, II, do CPC, providência da qual ela não se desincumbiu. 5.
A afirmação das teses invocadas pela BAYER - relacionadas à impropriedade na
utilização dos defensivos por ela comercializados, ao excesso de chuvas na região e à
incerteza quanto à extensão dos prejuízos – dependeria de uma nova incursão no acervo
fático-probatório dos autos, o que é defeso em sede de recurso especial, a teor da Súmula
7 desta Corte. 6. O resultado agrícola é o meio de sobrevivência do agricultor, a garantia
de novos financiamentos e a possibilidade de incremento dessa fundamental atividade
econômica. E isso, por óbvio, independe da condição financeira do produtor, porque
inerente àquela ocupação. Por esta razão, não é crível que o imenso prejuízo econômico
suportado pelos ora recorrentes também não seja causa, direta ou reflexa, de um grave
dano moral. 7. A orientação jurisprudencial assente nesta Casa é no sentido de que o
valor arbitrado a título de honorários só Documento: 905466 - Inteiro Teor do Acórdão -
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Site certificado - DJe: 23/09/2009 Página 2 de 23 Superior Tribunal de Justiça pode ser
revisto em excepcionalíssimas situações, em que fixado com evidente exagero ou com
notória modéstia, ao passo de configurar desabono ao exercício profissional do advogado,
o que, claramente, não se coaduna com a hipótese submetida a exame. Recurso especial
da BAYER CROPSCIENCE LTDA não conhecido, ressalvada a terminologia. Recurso
especial de LAURO DIAVAN NETO e outros parcialmente provido para reconhecer o
dano moral indenizável na hipótese.”138
6.2.4.2.4. Entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça 139
O STJ, em 19 de Setembro de 2.010, colocou, em seu site, este artigo que fala sobre
a ampliação do conceito de consumidor nos julgamentos deste Egrégio Tribunal, e cujo
conteúdo passamos a reproduzir na íntegra:
“STJ aplica, caso a caso, CDC em relações de consumo intermediário
A legislação criada para proteger o consumidor completou 20 anos no último dia
11 de setembro. Desde sua promulgação, a Lei n. 8.078/1990, que instituiu o Código de
Defesa do Consumidor, ganhou espaço no dia a dia dos brasileiros, gerando disputas
judiciais sobre o tema. Estas incluem a controvérsia a respeito da aplicação do CDC
quando o consumo se dá no desenrolar de uma cadeia produtiva. Discussão essa que o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem enfrentado.
O artigo 2º do CDC explica o conceito de consumidor: "É toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". No entanto, o
STJ tem admitido, em precedentes julgados nas turmas da Seção de Direito Privado
(Terceira e Quarta Turmas), não ser o critério do destinatário final econômico o
determinante para a caracterização de relação de consumo ou do conceito de consumidor.
Muito tem sido discutido, no âmbito do STJ, a respeito da amplitude do conceito
de consumidor. A ministra do STJ Nancy Andrighi ressalta que “a aplicação do CDC
municia o consumidor de mecanismos que conferem equilíbrio e transparência às relações
de consumo, notadamente em face de sua situação de vulnerabilidade frente ao
fornecedor”. Este aspecto (vulnerabilidade ou hipossuficiência) deve ser considerado para
decidir sobre a abrangência do conceito de consumidor estabelecido no CDC para as
relações que se dão em uma cadeia produtiva.
138
139

Este Recurso Especial é paradigmático tendo em vista a concessão do dano moral ao empresário agrário.
http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=99 044
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Consumo intermediário
A ministra Nancy Andrighi explica que, num primeiro momento, o conceito de
consumidor ficou restrito, alcançando apenas a pessoa física ou jurídica que adquire o
produto no mercado a fim de consumi-lo, aquele que consome o bem ou o serviço sem
destiná-lo à revenda ou ao insumo de atividade econômica.
Ocorre que, evoluindo sobre o tema, a jurisprudência do STJ flexibilizou o
entendimento anterior para considerar destinatário final quem usa o bem em benefício
próprio, independentemente de servir diretamente a uma atividade profissional. “Sob esse
estopim, os julgados do STJ passaram a agregar novos argumentos a favor de um conceito
de consumidor mais amplo e justo”, afirma a ministra.
Assim, o consumidor intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço
com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio
lucrativo, não se enquadra na definição constante no artigo 2º do CDC. Mas a ministra da
Terceira Turma explica que se admite, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC
a determinados consumidores profissionais, desde que demonstrada, em concreto, a
vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.
Precedente
Essa nova compreensão concretizou-se no julgamento do Resp n. 716.877,
realizado em 2007, na Terceira Turma. O recurso era de um caminhoneiro que reclamava
a proteção do CDC porque o veículo adquirido apresentou defeitos de fabricação. O
caminhão seria utilizado para prestar serviços que lhe possibilitariam sua mantença e a
da família. O recurso foi atendido.
O relator, ministro Ari Pargendler, afirmou em seu voto que a noção de
destinatário final não é unívoca. “A doutrina e a jurisprudência vêm ampliando a
compreensão da expressão ‟destinatário final‟ para aqueles que enfrentam o mercado de
consumo em condições de vulnerabilidade”, disse.
As hipóteses ficam claras com a explicação do ministro Pargendler: “Uma
pessoa jurídica de vulto que explore a prestação de serviços de transporte tem condições
de reger seus negócios com os fornecedores de caminhões pelas regras do Código Civil.
Já o pequeno caminhoneiro, que dirige o único caminhão para prestar serviços que lhe
possibilitarão sua mantença e a da família, deve ter uma proteção especial, aquela
proporcionada pelo Código de Defesa do Consumidor”.
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Costureira
Em agosto deste ano, a mesma Turma reconheceu a possibilidade de aplicação
do CDC e garantiu a uma costureira a validade da norma consumerista para julgamento
de uma ação contra uma empresa fabricante de máquinas e fornecedora de softwares,
suprimentos, peças e acessórios para atividade confeccionista. A costureira, moradora de
Goiânia (GO), havia comprado uma máquina de bordado em 20 prestações. Ela
protestava, entre outros, contra uma cláusula do contrato que elegia o foro de São Paulo,
sede da empresa, para dirimir eventuais controvérsias.
A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso no STJ (Resp n. 1.010.834),
salientou que se admite a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores
profissionais, desde que seja demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou
econômica. Para a ministra, “a hipossuficiência da costureira na relação jurídica
entabulada com a empresa fornecedora do equipamento de bordar – ainda que destinado
este para o incremento da atividade profissional desenvolvida pela bordadeira –
enquadrou-a como consumidora”.
No caso, a Terceira Turma analisou a validade de cláusula de eleição de foro
constante no contrato. Como foi adotado o sistema de proteção ao consumidor, os
ministros entenderam serem nulas “não apenas as cláusulas contratuais que
impossibilitem, mas as que dificultem ou deixem de facilitar o livre acesso do
hipossuficiente ao Judiciário”.
Freteiro
Em outro caso julgado na Terceira Turma, os ministros julgaram recurso de um
freteiro que adquiriu caminhão zero quilômetro para exercer a profissão (Resp
n. 1.080.719). Ele pedia que fosse aplicada a inversão do ônus da prova, prevista no CDC,
em uma ação de rescisão contratual com pedido de indenização, em razão de defeito no
veículo.
A Terceira Turma considerou que, excepcionalmente, o profissional pode ser
considerado consumidor “quando a vulnerabilidade estiver caracterizada por alguma
hipossuficiência, quer fática, técnica ou econômica”.
O caso era de Minas Gerais. A decisão do STJ reformou entendimento do
Tribunal de Justiça estadual e determinou a concessão do benefício da inversão do ônus
da prova.
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Produtor rural
Recentemente, a Terceira Turma decidiu aplicar o Código Civil (CC), em vez do
CDC, num litígio sobre a venda de defensivos agrícolas a um grande produtor de soja de
Mato Grosso. O relator do recurso é o ministro Massami Uyeda (Resp n. ).
A questão chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
reconheceu haver relação de consumo caracterizada entre a empresa e o produtor rural.
Na ocasião, o Tribunal local entendeu que ser produtor de grande porte não retiraria dele
a condição de consumidor, uma vez que os produtos adquiridos foram utilizados em sua
lavoura, o que o tornaria destinatário final do produto.
Inconformada, a empresa recorreu ao STJ. O ministro reformou o entendimento.
“O grande produtor rural é um empresário rural e, quando adquire sementes, insumos ou
defensivos agrícolas para o implemento de sua atividade produtiva, não o faz como
destinatário final, como acontece nos casos da agricultura de subsistência, em que a
relação de consumo e a hipossuficiência ficam bem delineadas”, afirmou.
No caso analisado, o STJ afastou a aplicação da inversão do ônus da prova e
possibilitou o prosseguimento, na Justiça estadual, da ação revisional do contrato de
compra, porém amparada na legislação comum, o Código Civil.
Coordenadoria de Editoria e Imprensa”

Apenas para efeito de comparação, atente-se para este último julgado, do produtor
rural ((Resp n.

914.384), quando a Terceira Turma do STJ não reconhece a

vulnerabilidade do empresário agrário, tendo em vista sua empresa ser de grande porte,
aplicando, assim, o Código Civil na solução do conflito.
Entendimento diferente, porém, teve no julgado do item g, do tópico 6.2.2.4.2,
(REsp n. 1096542/MT), de vários empresários agrários contra a Bayer Cropscience Ltda,
no qual, a mesma Terceira Turma reconheceu a vulnerabilidade dos autores em relação à
empresa ré e, por isso, aplicou o Código de Defesa do Consumidor no julgamento da
controvérsia, determinando, inclusive a compensação por danos morais.
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CONCLUSÃO
Na busca de um maior entendimento de como funcionam as relações privadas
entre os vários agentes que propulsionam o universo agrário e de que maneira a
responsabilidade civil deve ser aplicada para ressarcir os possíveis danos ocorridos em face
dessas relações, empreendemos este estudo, procurando fundamentá-lo nos conceitos da
mais moderna doutrina agrarista e consumerista, a par dos entendimentos evolucionistas da
nossa jurisprudência.
Devemos dizer que no direito comparado, até onde conseguimos pesquisar, não
encontramos doutrina ou jurisprudência que pudesse nos auxiliar em relação aos conflitos
diretos entre os agentes agrários, do ponto de vista da responsabilidade civil. Acreditamos
que o assunto ainda não tenha sido objeto de maiores estudos por parte da doutrina
internacional.
Juridicamente, o Direito Agrário, há já algum tempo, tem expandido o seu campo
de estudos, deixando de ser sinônimo de Direito Fundiário, para se tornar um direito
multifacetário e multidisciplinar, de vez que a terra, embora ainda seja um elemento muito
importante, aos poucos tem deixado de ser o centro dos estudos agraristas. No decorrer do
nosso trabalho, chegamos a mencionar o cultivo feito nO andar do prédio de uma empresa
do Japão, cujos produtos colhidos abastecem o restaurante dessa mesma empresa.

140

Na verdade, hoje o Direito Agrário é entendido como o direito da empresa agrária,
no sentido de organização e destinação, não de qualquer atividade, mas sim da atividade
caracterizada pela “agrariedade”, ou seja, de cultivo de vegetais ou de criação de animais.
É o que chamamos de atividade agrária. Não importa se é exercida numa extensão de terra
(fundo) ou no andar de um prédio. O local será apenas um dos componentes do
estabelecimento agrário.
Utilizamos a denominação de “empresário agrário” (um dos elementos da
empresa agrária) porque é gênero, enquanto “agricultor” e “pecuarista”, são espécies.
Para maior visualização, colocamos a produção da empresa agrária (através do
empresário) como o centro da cadeia produtiva agrária (filière), dividimos a mesma em três
segmentos e passamos a identificar os agentes que se relacionam com a empresa agrária.
Vimos que, os agentes do segmento que denominamos de pós-produção, se
submetem à responsabilidade contratual, ou seja, suas obrigações e suas penalizações estão
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previstas no contrato, ficando o Código Civil como legislação para dirimir os possíveis
conflitos. Neste segmento, de modo geral, o empresário agrário vende a sua produção in
natura para os agentes, que se encarregam de dar continuidade à cadeia agrária até ao
consumidor.
Do mesmo modo, no segmento da produção identificamos apenas o engenheiro
agrônomo e o médico veterinário, desde que autônomos ou empregados de uma prestadora
de serviços, como agentes passíveis de serem responsabilizados subjetivamente. Os demais
agentes deste segmento, em geral são assalariados da empresa agrária.
Por fim, é no segmento da pré-produção que encontramos os agentes, cujos
conflitos com o empresário agrário, têm causado as maiores discussões jurídicas.
Vimos que o empresário agrário é o único adquirente dos insumos agrários e,
portanto, o único consumidor, tendo, também por isso, direito à proteção do Código de
Defesa do Consumidor.
Sabemos que o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação bem mais
protetiva para a parte denominada de consumidor, em face do fornecedor, do que o Código
Civil, pois são previstos, a seu favor, institutos como a inversão do ônus da prova, a
responsabilidade objetiva, etc. Isso ocorre devido à pressuposição de que ele é o elemento
mais fraco, mais vulnerável, mais hipossuficiente, na relação dita de consumo.
Pela legislação civilista, numa disputa judicial, há uma disponibilização eqüânime
dos direitos e deveres que as partes podem utilizar para dirimir o conflito.
É interessante perceber que, de um modo geral, o empresário agrário é uma
pessoa física que exerce a atividade agrária, ou seja, esta é considerada a sua profissão. A
transformação em pessoa jurídica é um direito subjetivo que a lei lhe concede, à luz do
artigo 971 do Código Civil.
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Se resolver exercer esse direito, a lei também lhe garante

“tratamento favorecido, diferenciado e simplificado”. 142 Quer dizer, o próprio Código Civil
reconhece a vulnerabilidade do empresário agrário. Só este reconhecimento civilista
deveria bastar como indício suficiente para que ele fizesse jus à proteção consumerista.
A evolução da nossa jurisprudência tem proporcionado decisões mais justas em
relação aos conflitos, principalmente os que dizem respeito aos insumos agrários. O baixo

141

“Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as
formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os
efeitos, ao empresário sujeito a registro.”
142
“Art. 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao
pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.”
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grau de escolaridade da maior parte dos pequenos empresários agrários (agricultura
familiar), que detêm cerca de 84% (oitenta e quatro por cento) dos estabelecimentos
agrário do Brasil, fragilizam demais a sua posição perante o consumidor.
De um entendimento radical do conceito de consumidor, que era caracterizado
como destinatário final econômico, o Superior Tribunal de Justiça foi, aos poucos,
mitigando essa conceituação e passou a considerar, também, o grau de vulnerabilidade e
hipossuficiência do agente.
Cláudia Lima Marques, já em 2006, detectava essa tendência de mitigação da
teoria finalista por parte do STJ, conforme se observa no seguinte relato:
“Como mencionado na Introdução, desde a entrada em vigor do CC/2002,
parece-me crescer uma tendência nova entre a jurisprudência, concentrada na
noção de consumidor final imediato [...] e de vulnerabilidade (art. 4º, I), que
poderíamos denominar de finalismo aprofundado. Observando-se o conjunto de
decisões de 2003, 2004 e 2005, parece-me que o STJ apresenta-se efetivamente
mais „finalista‟ e executando uma interpretação do campo de aplicação e das
normas do CDC de forma mais subjetiva quanto ao consumidor, porém mais
finalista e objetivo quanto a atividade ou papel do fornecedor. É uma
interpretação finalista mais aprofundada e madura, que merece ser saudada. De
um lado, a maioria maximalista e objetiva restringiu seu ímpeto; de outro, os
finalistas aumentaram seu subjetivismo, mas relativizaram o finalismo
permitindo tratar de casos difíceis de forma mais diferenciada. Em casos difíceis
envolvendo pequenas empresas que utilizam insumos para a sua produção, mas
não em sua área de expertise ou com uma utilização mista, principalmente na
área dos serviços; provada a vulnerabilidade, conclui-se pela destinação final
de consumo prevalente.” 143

Ressalte-se que essa vulnerabilidade é definida pela análise não só do aspecto
econômico, mas também dos demais aspectos da relação. O adquirente do produto ou
serviço pode ser vulnerável em relação ao fornecedor pela dependência do produto, pela
natureza adesiva do contrato imposto, pelo monopólio da produção do bem ou sua
qualidade insuperável, pela extremada necessidade do bem ou serviço, pelas exigências da
modernidade atinentes à atividade, dentre vários outros fatores.

143

MARQUES, Cláudia Lima et al. Ob. cit., p. 85.
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Atualmente, conforme vimos, o Superior Tribunal de Justiça, quase que como
uma súmula oficiosa, através da Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu o seu entendimento
quanto ao critério a ser utilizado pelas Terceira e Quarta Turmas, para que haja o
reconhecimento do chamado “consumidor intermediário”, ou seja, daquele que adquire o
produto ou utiliza do serviço, com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou
instrumentalizar o seu próprio negócio: que seja demonstrada, em concreto, a
vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente do produto ou do serviço. 144
E a tendência é evoluirmos cada vez mais no sentido de que os empresários
agrários da agricultura familiar e da pequena propriedade sejam considerados, sem sombra
de dúvida, consumidores, não havendo a necessidade de maiores comprovações. É preciso
lembrar que, até economicamente, o empresário agrário é sempre a parte mais vulnerável
da cadeia produtiva, de vez que pouco consegue influenciar a definição dos preços, porque,
quando vai comprar os insumos, pergunta: quanto custa? e quando vai vender, pergunta:
quanto está pagando?, ou seja, sempre compra ou pelos valores que os outros agentes
agrários lhes impõem.
Entendemos, ainda, que as grandes empresas agrárias, sendo destituídas de
vulnerabilidade por causa do seu poder econômico, o que lhes permitem suplantar as
demais vulnerabilidades, quais sejam, a técnica e a jurídica, tendem a se afastar, cada vez
mais, da possibilidade de serem reconhecidas, juridicamente, como consumidoras,
devendo, em caso de conflito, buscar o ressarcimento pelos danos que por ventura, venham
a sofrer, através dos mecanismos da responsabilidade civil estabelecidos no Código Civil.
Um sinal que já avançamos em mais um patamar da responsabilidade civil,
dentro do universo agrário, foi que, além da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a concessão
dos danos morais pelos prejuízos suportados pelos empresários agrários.
Espero que este breve estudo desperte o interesse de outros juristas, sejam eles
agraristas ou não, para o estudo das questões pertinentes ao Direito Agrário, de forma a
contribuir para que a paz social reine no setor agrário, palco de muitos conflitos,
principalmente, em relação, não só, aos assuntos fundiários, mas também de distribuição
de renda, de trabalho escravo, entre outros.
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Tópico 6.2.4.2.4.
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Para encerrarmos, reproduzimos as palavras da Ministra Fátima Nancy Andrighi,
em palestra proferida no II Fórum do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, em
Vitória do Espírito Santo, no dia 17 de Março de 2.010, com o título de “A Proteção e a
Defesa do Consumidor pela Ótica do Superior Tribunal de Justiça”: 145
“Mas, independentemente do posicionamento que vier a ser
pacificado no STJ, tenho que nunca poderá ser esquecido o princípio do
CDC, talvez o maior, de reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor
no mercado de consumo (art. 4º, I). Ou seja, o CDC sempre deverá ser
interpretado de forma teleológica, e os seus dispositivos somente serão
aplicados para proteger a parte mais fraca da relação jurídica (o
vulnerável, hipossuficiente).”

145

ANDRIGHI, Fátima Nancy. A Proteção e a Defesa do Consumidor pela Ótica do Superior Tribunal
de Justiça. Disponível em http://jus.uol.com.br/revista/texto/9176/o-cdc-e-o-stj. Acesso em 02/08/2011.
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