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ART. 64 - Deixar de comunicar à autoridade competente e aos 
consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo 
conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado: 

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

 

Parágrafo único - Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de 
retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela 
autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, na 
forma deste artigo. 
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    Pela norma do Artigo 64 protege-se a segurança do consumidor e 
penaliza o fornecedor que se omitir em comunicar para a 
autoridade competente acerca da nocividade ou periculosidade de 
produtos, após a sua distribuição no mercado de consumo. A 
dificuldade em aplicação dessa norma reside na identificação 
temporal do termo “posterior”, uma vez que colocado o produto 
no mercado inicia-se o transcurso do tempo para que o 
fornecedor possa comunicar a autoridade competente e os 
consumidores acerca de eventual nocividade ou periculosidade do 
produto. Referido tempo pode ser minutos ou anos. 
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Um típico exemplo dessa norma é o recall com previsão no Art. 10, do 
CDC.  

 

Art. 10 - O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo 
produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de 
nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. 

§ 1º - O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua 
introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da 
periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato 
imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, 
mediante anúncios publicitários. 
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§ 2º - Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior 
serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do 
fornecedor do produto ou serviço. 

 

A norma penal do Art. 64 é de natureza difusa, pois envolve 
interessados (consumidores e fornecedores) que se relacionam em 
razão de mesma situação fática, por exemplo, compradores de 
mesmos automóveis em que seja constatado vício em um de seus 
componentes passível de comprometer a segurança do consumidor 
ao utilizar o produto (veículo). 

 


