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RISCO DO DESENVOLVIMENTO: ESTUDO COMPARADO ENTRE O DIREITO DO 
CONSUMIDOR BRASILEIRO E O DIREITO NORTE-AMERICANO. Antonia Espindola Longoni 
Klee, Claudia Lima Marques (orient.) (Departamento de Direito Público e Filosofia do Direito, 

Faculdade de Direito, UFRGS). 
O objetivo da pesquisa reside na análise do risco do desenvolvimento, no direito do consumidor brasileiro e no 
direito norte-americano, comparativamente. O instituto do risco do desenvolvimento consiste na possibilidade de que 
um produto, exaustivamente testado à luz dos conhecimentos disponíveis na época da sua introdução, venha a ser 
lançado no mercado apresentando defeito irreconhecível, e, mais tarde, frente à evolução dos meios técnicos e 
científicos, tenha detectado defeito tal capaz de causar dano ao consumidor. Para verificar qual a função do risco do 
desenvolvimento nos dois ordenamentos jurídicos, na etapa inicial da pesquisa é realizada uma análise doutrinária 
qualitativa e são estudados casos de direito norte-americano que constituem precedentes. Num segundo momento, 
pretende-se analisar a função desse instituto no direito do consumidor brasileiro, com o intuito de compreender a 
posição adotada no Código de Defesa do Consumidor (CDC). O diploma legal brasileiro optou por não considerar, 
entre as cláusulas de exclusão de responsabilidade do fornecedor, o risco do desenvolvimento (CDC, art. 12, §3º). 
Diante disso, poder-se-ia pensar que o fornecedor é o responsável por todo e qualquer risco causado ao consumidor. 
Entretanto, essa posição não é defendida unanimemente pelos doutrinadores, pois há quem não considere o 
fornecedor responsável por todo e qualquer risco, desde que o avanço científico e tecnológico representado por esse 
risco seja significativo (CDC, art. 12, §1º). Os que defendem esta posição entendem que o fabricante tem o dever de 
se manter informado sobre o estado da ciência e da técnica (state of the art) do produto, considerado o conhecimento 
universal sobre a matéria e adotado um produto ideal como referência. (PIBIC/CNPq-UFRGS). 
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