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Introdução: A responsabilidade civil pode ser entendida como dever geral de não
prejudicar a ninguém, mas com a verificação de tal prejuízo, nasce dever de sanar
eventual  vício. É importante esclarecer que vício se diferencia de defeito, o vício não
atinge a integridade física do consumidor, ficando restrito somente ao produto ou
serviço, já o defeito é o vício acrescido do resultado danoso, seja à sua saúde ou
segurança e dele decorre o acidente de consumo.
Os artigos 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor, cumpre o papel de
regulamentar os vícios inerentes ao serviço
 Objetivo: O objetivo desse trabalho acadêmico é discorrer sobre a responsabilidade
por vicio do produto ou serviço, disciplinada no Código de Defesa do Consumidor, sua
forma, definição e peculiaridades Metodologia: Este estudo fora realizado através de
pesquisas bibliográficas por meio dos autores Luis Antonio Rizzatto Nunes, Ada
Pellegrini Grinover, o Código de Defesa do Consumidor e outras leis.
 Resultados: O Código de Defesa do Consumidor, notadamente, trouxe para o nosso
ordenamento jurídico, regras que representaram uma melhor equiparação entre os
sujeitos das relações contratuais.

Este fato pode ser constatado, quando o referido diploma, ao disciplinar a
responsabilidade por vício do produto ao serviço, garante que o consumidor, parte tida
como vulnerável na relação consumerista, terá a segurança de que se vier a adquirir um
produto ou usufruir de serviço com vício, este deverá ser sanado pelo fornecedor.

Para que isto ocorra de fato, o referido Código de defesa disciplina em seus artigos os
meios e formas que o consumidor deverá se valer para ter garantido o seu direito.
 Conclusão: O que podemos depreender desse estudo é que o Código de Defesa do
Consumidor representou a conquista e consagração de direitos adquiridos pelos mais
vulneráveis em uma relação jurídica e trouxe novo animo a tais relações,
proporcionando um desenvolvimento socioeconômico e maior segurança jurídica.
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