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    O Código de Defesa do Consumidor tipificou como 

infração penal contra as relações de consumo os Artigos 
63 a 74, sendo certo que o Art. 61, do CDC dispõe que 
além das condutas descritas no Código, também 
constituem crimes contra as relações de consumo aquelas 
descritas no Código Penal e demais legislações especiais. 
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   Os delitos descritos no CDC punem o agente que pratica 
alguma das condutas descritas nos Artigos 63 a 74 com 
penas de multa, detenção ou restrição de direitos, nos 
termos do Art. 78, do mesmo Código. Tais condutas típicas 
visam proteger o consumidor contra a nocividade e 
periculosidade de produtos e serviços, fraudes publicitárias, 
publicidade enganosa e abusiva e práticas abusivas. 
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A análise da classificação de cada delito penal constante do 
Código de Defesa do Consumidor irá demonstrar que os 
Artigos 63 a 74, disciplinam crimes de perigo que não exigem 
para sua configuração, a efetiva ocorrência de dano ao 
consumidor. 

 

Obs. O artigo 61 do CDC abre as portas para as fontes 
legislativas penais.  
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DO CRIME DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NOS 
PRODUTOS NOCIVOS OU PERIGOSOS  
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ART. 63 - Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou 
periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, 
recipientes ou publicidade: 

Pena - Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. 

§ 1º - Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, 
mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a 
periculosidade do serviço a ser prestado. 

§ 2º - Se o crime é culposo: 

Pena - Detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa. 
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Neste tipo penal a intenção do legislador foi proteger os direitos 
do consumidor de proteção da vida, segurança e saúde dos riscos 
possivelmente provocados no fornecimento de produtos ou 
serviços perigosos. A infração penal em comento guarda relação 
com os Artigos 8º e 9º, do Código de Defesa do Consumidor, que 
constituem regras de proteção à saúde e segurança do 
consumidor. (art.63 CDC). 
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Estabelece o Artigo 8º:  

“Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não 
acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os 
considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e 
fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar 
as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Parágrafo 
único - Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe 
prestar as informações a que se refere este artigo, através de 
impressos apropriados que devam acompanhar o produto”.  
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Estabelece o  Artigo 9º:  

“O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos 
ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de 
maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade 
ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras 
medidas cabíveis em cada caso concreto”. 
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   Com base nos conceitos acima apresentados, entendemos que o 
delito descrito na norma do Artigo 63, do CDC, trata da 
proteção de interesse ou direito de natureza difusa, vez que os 
consumidores potencialmente lesados pela infração não estão 
ligados por uma relação jurídica base, mas sim por uma 
situação fática (consumir determinado produto ou serviço que 
não contenha informações adequadas sobre a nocividade ou 
perigo decorrente do consumo ou que não contenha 
advertência escrita e ostensiva sobre a periculosidade do serviço 
prestado). 
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   O Artigo 63 trata da segurança das relações de consumo sob o 
aspecto difuso e abstrato. Note-se que não é necessário a 
comprovação do nexo causal entre a conduta tipificada e a 
efetiva nocividade à saúde ou segurança do consumidor. A 
conduta típica é a omissão de dizeres e sinais na oferta  e 
apresentação do produto. Deste modo, ao se distribuir no 
mercado determinado produto ou serviço sem   observar a 
periculosidade e a nocividade constitui dolo eventual, capaz de 
caracterizar o crime descrito no artigo em comento. 

 


