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Resumo: Trata-se de artigo que visa estudar se está em consonância com o ordenamento jurídico a
Portaria MJ 487, de 15.03.2012, que determina que, simultaneamente à comunicação imediata sobre
a constatação de periculosidade ou nocividade de produtos e serviços, o fornecedor já apresente o
plano completo e finalizado da forma com que será operacionalizado o recall, sob pena de sanção
administrativa.
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Abstract: The present article aims at studying if the Ordinance MJ 487, dated as of March, 15, 2012
is in consonance with the legal system. Such Ordinance determines that, simultaneously to the
immediate communication about the finding of dangerousness or noxiousness of products and
services, the provider immediately presents the complete plan and finalized the way the recall will be
operationalized, under administrative penalty.
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1. INTRODUÇÃO

A globalização e o fácil acesso à informação que norteiam a atual sociedade de consumo ocasionam
inequívoca elevação da procura imediata e instantânea por bens e serviços e, por conseguinte,
aumento desenfreado de produção e fornecimento. Não obstante, esse aspecto quantitativo não
representa, necessariamente, cautela dos fornecedores com relação à qualidade do que é ofertado
ao mercado consumidor.

Em verdade, aumenta-se a produção de forma progressiva, e, exponencialmente,1 eleva-se a
vulnerabilidade dos destinatários finais que, com frequência, veem-se expostos a produtos e serviços
viciados e/ou defeituosos.

Essa sociedade de consumo e riscos2 instituída pela visão massificada de mercado – a qual resultou
na despersonalização da pessoa humana3 ocupante da posição final na cadeia produtiva – refletiu no
ordenamento jurídico brasileiro o reconhecimento dos consumidores como sujeitos de direito,4

sobretudo a preocupação direta com sua vida, sua segurança e sua saúde.

Nesse contexto, o instrumento do recall previsto pelo art. 10, § 1.º, do CDC ( LGL 1990\40 ) é eficaz
forma de preservação desses direitos atribuídos aos consumidores, porquanto se destina à retirada
de produtos introduzidos no mercado que apresentam nocividade ou periculosidade elevada ou fora
dos padrões comuns que deles se esperam.

Trata-se de instrumento normativo, cuja prática deve ser incentivada e protegida pelos órgãos de
defesa do consumidor, sobretudo o Departamento de Defesa e Proteção do Consumidor do
Ministério da Justiça (DPDC/MJ), que possui competência para planejar, elaborar e executar a
Política Nacional de Tutela dos Consumidores.

Neste viés, o cerne deste estudo é analisar se atribui efetividade à proteção daqueles que ocupam o
lado vulnerável da cadeia de produção a exigência constante do art. 2.º, § 1.º, VIII, da Portaria MJ
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