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A RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE  
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo examina o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, 
que trata da responsabilidade do fornecedor imediato pelo fato do produto e do 
serviço. 

Algumas linhas foram traçadas a respeito do sistema de res ponsabilidade 
civil pelo fato do produto e do serviço vigente no Código consumerista, anali-
sando-se a responsabilidade solidária e subsidiária do fornecedor imediato, bem 
como suas implicações na relação de consumo. 

Foram analisadas as três hipóteses de responsabilidade solidária e subsidiária 
do fornecedor imediato, previstas nos incisos do artigo 13 do Código do Con-
sumidor, enfatizando questões consideradas pertinentes. Foi analisada, ainda, a 
questão da ação regressiva do fornecedor contra os demais coobrigados. 

Na realização desta pesquisa, buscou-se demonstrar o equilíbrio e a justeza 
do sistema de responsabilidade civil instituído para as relações de consumo, cuja 
finalidade é conferir efetiva proteção aos interesses do consumidor. 
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