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Segundo a lei, só não caberá indenização se a responsabilidade for apenas do 
consumidor. 
 
Em outubro do ano passado, quando foram a uma loja de lingerie trocar um produto 
que haviam comprado, Dayse, a esposa do campeão de xadrez Giovanni Vescovi, e sua 
filha Katherine não imaginavam que a próxima parada da família seria o Hospital 
Albert Einstein, na capital. A criança, com 3 anos na época, esbarrou em um espelho 
que estava encostado dentro da loja Any Any do Shopping Morumbi, na zona sul. O 
vidro caiu sobre ela, cortando a parte superior do supercílio e causando hematomas 
pelo corpo.  
 
A família Vescovi se envolveu em um acidente de consumo, assim como as vítimas de 
queda de avião, da ingestão de medicamentos adulterados, alimentos contaminados, 
do uso de produtos de beleza que causem problemas à saúde e brinquedos que 
prejudiquem a saúde de crianças. Segundo o artigo 8 do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), o fornecedor de produtos ou serviços não pode danificar a vida, a 
saúde ou a segurança do consumidor.  
 
Portanto, nesses casos, deve ser exigida reparação por danos sofridos.  
 
A Any Any não reconheceu a culpa pelo acidente, sob a alegação de que a criança 
provocara a queda do espelho, mas comprometeu-se em zelar pela saúde da 
consumidora propondo um acordo de indenização de R$ 15 mil. A família já recebeu a 
primeira parcela, das três prometidas. "Minha filha teve sorte, pois estava com um 
paninho na mão, que levou ao rosto na hora do acidente e evitou cortes mais 
profundos", diz Dayse.  
 
De acordo com o advogado da família Vescovi e sócio do escritório Amato Filho 
Advogados, Maurício Amato Filho, em caso de acidente, as decisões judiciais serão 
sempre favoráveis ao consumidor, a menos que a suposta vítima tenha agido com 
imprudência, imperícia ou negligência. Por exemplo, a família Vescovi não teria direito 
à indenização se Katherine fosse a única responsável pela queda do vidro. "Mas quem 
tem de provar isso é a empresa", afirma o advogado, com base nos artigos 12, 13 e 
14 do CDC.  
 
Dano moral - Segundo Amato Filho, o enxadrista, que havia sido campeão pan-
americano, foi afetado psicologicamente pelo acidente com sua filha e passou a ter 
desempenho ruim em algumas competições. "Em casos como esse, o consumidor 
também pode exigir reparação referente a danos morais, desde que provados em 
testes de perícia psicológicos", comenta o advogado. Superado o problema após alguns 
meses, Vescovi começou a recuperar sua forma até ganhar na sexta-feira o 
campeonato continental, em Buenos Aires, na Argentina.  
 
No entendimento da Pro Teste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, um 
fabricante pode ser responsável também pelos problemas provocados por defeito 
existente no produto. Por exemplo, se um carro apresenta problema de freio na 
fabricação e o motorista vier a sofrer um acidente, a responsabilidade pela reparação 
do dano é da montadora, diz Maria Inês Dolci, advogada da Pro Teste.  



A artista plástica de 72 anos Angela Rausmussen, de Joinville, comprou em abril um 
tênis número 37. No primeiro dia de uso, após uma caminhada, ela sofreu uma queda 
na cozinha de sua casa, que estava com o piso seco, e fraturou o pulso esquerdo. "Sou 
escultora e não trabalho mais do mesmo jeito desde o acidente. Tenho encomendas, 
mas não consigo sequer levantar um pacote de argila para começar a criar."  
 
A artista conta que deu o tênis à neta Luana, que, segundo a avó, caiu outras duas 
vezes quando usava o calçado. Ela entrou em contato com o fabricante para solicitar 
reparação, mas a empresa aguarda ainda a entrega do produto para constatar o 
defeito e avaliar as providências.  
 
De acordo com Maria Inês, se não for comprovada a culpa da artista, a consumidora 
poderá exigir indenização pela impossibilidade de executar seu trabalho, fora os gastos 
com a reparação da fratura no punho.  
 
Orientação - O advogado Amato Filho orienta o consumidor para que, ao constatar 
defeito no produto ou serviço que possa prejudicá-lo, faça uma ocorrência na polícia e, 
se possível, apresente o produto como prova. "Se houver testemunhas, elas também 
deverão ser solicitadas a prestar depoimento, quando necessário, para atestar o 
problema."  
 
Feita a ocorrência, o consumidor deve procurar o fabricante do produto ou prestador 
de serviços para pedir reparação. Se a reclamação não for bem-sucedida, o cliente 
poderá buscar seus direitos na Justiça.  
 
Segundo a Associação Médica Brasileira (AMB), enquadra-se em acidente de consumo 
também o corte provocado por abertura de latas, queimaduras por uso de produtos, 
intoxicação com alimentos, entre outros.  
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