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APLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR 
- O PREJUÍZO DO TEMPO DESPERDIÇADO E DA VIDA ALTERADA 

      

Gabriel dos Santos Frederico   

      

      

RESUMO 

      
O presente artigo tem como objetivo a discussão a respeito do “tempo” enquanto 
um direito fundamental, não positivado, porém abarcado pelos direitos da 
personalidade. Após tais considerações, este artigo demonstrou que, por vezes, 
o fornecedor, em desrespeito ao consumidor, não age conforme a lei e a boa-fé. 
Procura se desvencilhar de sua responsabilidade em sanar de modo rápido e 
espontâneo o problema de consumo e, consequentemente, empurrando ao 
consumidor deveres operacionais e custos materiais para a resolução do referido 
problema. Desta forma, o fornecedor gera uma perda de tempo útil do 
consumidor, obrigando este a se desviar de suas atividades produtivas a fim de 
corrigir tal complicação. Esta atitude gera um dano indenizável, uma vez que fere 
um direito da personalidade da pessoa consumidora. 
      
Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Direitos da Personalidade. Desvio 
Produtivo do Consumidor.  
      
      

APPLICABILITY OF THE CONSUMER’S PRODUCTIVE DEVIATION 
THEORY: THE DAMAGE FROM THE WASTED TIME AND AFFECTED LIFE 

 

 
ABSTRACT 

      

This article aims to discuss the “time” as a fundamental right not established in 
Brazilian law, but included in the personality rights. Taking these assumptions 
into consideration, this study demonstrated the supplier has been acting in 
discordance with the law and the good faith resulting in contempt for the 
consumer. Also, there is the pursuit of evading responsibility, not offering a rapid 
and spontaneous solution for the consumption problem. Consequently, the 
consumer becomes bound by operational obligations and material costs in order 
to solve this matter. Thus, it implies a waste of useful time in order to find a 
solution to such problem caused by the supplier. Such conduct causes a damage 
requiring compensation since it is considered a personality right for the consumer. 

      
Keywords: Fundamental Rights. Personality Rights. Consumer’s Productive 
Deviation.
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto apresentar a aplicabilidade da teoria 

do “Desvio Produtivo do Consumidor” e a conscientização acerca do prejuízo do 

tempo desperdiçado e da vida do cliente alterada enquanto consequência de tal 

impasse na relação de consumo. 

Desde os mais remotos e arcaicos códices, enxerga-se certa 

preocupação com a relação consumerista entre fornecedor e consumidor. O 

cenário atual não se diferencia diante da acentuada globalização e massificação 

da produção. 

No Antigo Testamento bíblico, por exemplo, o Rei Salomão escreve que 

os truques para fraudar as relações comerciais são graves pecados e o Senhor 

Deus abomina tais ações1. Casos análogos são encontrados em regras similares 

estabelecidas no Código de Hamurabi e no Código de Massú2. 

Após a Revolução Industrial, com a expansão e mecanização dos meios 

de produção, houve grande massificação produtiva e, por conseguinte, o 

aumento dos vícios na relação de consumo do produto. Ante tal fato, impôs-se a 

necessidade de positivar normas mais claras acerca da proteção do consumidor. 

No Brasil, a Constituição de 1988 trouxe a defesa dos direitos do 

consumidor como uma norma fundamental, elencada no seu art. 5º, XXXII: “o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. Tal ensejo 

possibilitou a criação da Lei 8.078 - o Código de Defesa do Consumidor - em 11 

de setembro de 1990. 

Entretanto, ainda que haja avanços quanto à proteção do consumidor, 

observa-se rotineiramente o cliente forçado a despender de seu tempo e das 

suas atividades a fim de resolver problemas de consumo danosos criados pelos 

fornecedores3. Divulga-se constantemente pela televisão, internet e, até mesmo, 

 
1 Provérbios 20. 10 – Bíblia JFA 
2 PERIN JUNIOR, Ecio. A globalização e o direto do consumidor: aspectos relevantes sobre 
a harmonização legislativa dentro dos mercados regionais. 1.ed. São Paulo: Manole, 2003. p. 
6. 
3 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: o prejuízo 
do tempo desperdiçado e da vida alterada. 2 ed. rev. e ampl.- Vitória, ES. 2007, p.31 
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pessoas do convívio empregando tempo em ligações de longa duração ao 

Sistema de Atendimento ao Cliente (SAC) de empresas na tentativa de 

solucionar conflitos gerados por algum vício no produto ou serviço. Ainda, os 

indivíduos que alcançam algum atendimento são submetidos ao enfrentamento 

de uma espera prolongada em busca de conserto do produto ou da devolução 

do dinheiro investido. 

Mediante ao prejuízo de seu patrimônio, o consumidor lesado usualmente 

recorre ao amparo judicial em vista da reparação de dano material e 

extrapatrimonial.  Ademais, encontra resposta insatisfatória dos órgãos 

encarregados desmerecendo as queixas. Abordam-nas como mera lesão 

material. No que diz respeito ao dano moral (extrapatrimonial), apresentam-lhe 

como mero dissabor, aborrecimento corriqueiro a ser tolerado pelo agente 

lesado. Consequentemente, não há que se falar em reparação. 

Em virtude deste contexto, o presente artigo visa demonstrar a evolução 

do Direito do Consumidor pela história até sua efetiva positivação no Direito 

brasileiro. Além disso, busca-se evidenciar a necessidade de constante 

aprimoramento de tal ramo, principalmente em razão da expansão tecnológica, 

fabril e no que tange as modificações das relações de consumo. 

Outrossim, apresentar-se-á explanação sobre alguns direitos 

fundamentais positivados tais como aqueles derivados das “competências do 

homem” – conhecimento, habilidades, atitudes e atividades existenciais –, bem 

como alguns referentes aos Direitos da Personalidade – tempo e o consequente 

desvio produtivo do consumidor. Apesar dos últimos não estarem contemplados 

em previsão legal, estes elementos são essenciais para o ideal desenvolvimento 

da pessoa humana de forma digna e, por isso, devem ser tutelados pelo Direito. 

Tais direitos dão base a tese quanto a existência de tempo vital, existencial e 

produtivo de modo finito e, portanto, é um bem de igual patamar ao “bem vida”. 

Por fim, o artigo abarcará a seara da Responsabilidade Civil – enquadrada 

no âmbito da legislação consumerista – a fim de demonstrar o efetivo dano 

causado ao consumidor pelo fornecedor de aparente má-fé.  Notar-se-á como 

consequência o desvio das atividades do cliente e o gasto demasiado de seu 



 
 

10 
 

tempo para resolução de problemas decorrentes da atividade de consumo, bem 

como a responsabilidade do fornecedor em reparar danos, tanto na esfera 

material quanto extrapatrimonial. Ademais, visa-se demonstrar a lesão ao tempo 

útil do consumidor como dano a um direito fundamental sujeito à reparação em 

vez de tratá-lo enquanto mero dissabor e aborrecimento corriqueiro.  

      

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 

      

Para entender a evolução histórica dos Direitos do Consumidor, é 

necessário explorar as mais antigas raízes da história do Direito. Povos como 

Egípcios, Hebreus e Fenícios eram responsáveis pela prática mais extensiva de 

comércio da Antiguidade. Consequentemente, foram os pioneiros em legislar 

acerca das relações de consumo. O Rei Hammurabi, por exemplo, escreveu em 

seu famoso código: 

“§233 - Se um pedreiro construiu uma casa para um awilum e 

não executou o trabalho adequadamente e o muro ruiu: esse pedreiro 

fortificará o muro às suas custas. 

(...) 

§235 – Se um barqueiro calafetou um barco para um awilum e 

não executou o seu trabalho com seriedade e naquele mesmo ano 

esse navio se inclinou ou deu defeito: o barqueiro desmontará esse 

barco com seus próprios recursos, reforçá-lo-á e entregará o barco 

reforçado ao dono do barco”4 

 

Tal antecedente comprova a preocupação dos povos desde a Antiguidade 

acerca de certos defeitos e consequentes danos presentes em seus produtos de 

modo a causar incômodo ao consumidor. 

Entretanto, os direitos consumeristas nos moldes atualmente vistos, 

somente passaram a tomar forma a partir da Revolução Industrial no final do 

Século XVIII e início do Século XIX. Da produção anterior aos moldes artesanais 

 
4 HAMMURABI, Rei da Babilônia. O Código de Hammurabi: introdução, tradução e comentários 
de E. Bouzon. Petrópolis, Vozes, 1976. p. 94-95 
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– atingindo pouquíssimos bens –, a fabricação passou a ser massificada 

reduzindo custos e aumentando a produção para abranger o maior número de 

pessoas inclinadas à compra. Deste modo, o consumidor tornou-se cada vez 

mais hipossuficiente, vulnerável em relação ao fornecedor, dono dos meios de 

produção. 

A título de exemplo, nos Estados, surgiu em 1981 a New York Consumer’s 

League, um instituto criado para conscientizar os consumidores sobre seus 

direitos. Em prol dos seus trabalhadores – consequentes consumidores –, os 

sindicatos, atentos às mudanças sociais emergentes, passaram a “sabotar” os 

patrões que tratavam mal seus empregados. 

Hélio Zaghetto Gama (2000) leciona em sua obra acerca de:  

Um mau comerciante, que explorasse menores, velhos ou mulheres, 

ou que não se mostrasse razoável frente ao progresso dos direitos 

sociais, era execrado pelos sindicatos. Um curioso mecanismo de 

interligação entre as reivindicações trabalhistas e as aspirações dos 

consumidores gerou boicote aos maus fornecedores. 5 

Com o período pós Segunda Revolução Industrial e o fim da Segunda 

Guerra Mundial entre 1850 e 1950, houve a consequente introdução de 

tecnologia desenvolvida cada vez mais avançada aplicada aos produtos de uso 

cotidiano. O processo de massificação estava em franco crescimento e a 

informação destinada ao consumidor em relação ao produto cada vez menor de 

modo a torná-lo mais vulnerável. Ademais, ao estar diante da necessidade de 

aquisição de um produto, o consumidor era submetido às cláusulas impostas 

pelo fornecedor. Por meio de um contrato de adesão, este encontrava-se 

protegido levando o comprador a um estado de hipossuficiência e de desamparo 

frente aos abusos daqueles que detém os meios de produção. 

Ante tal situação, em 15 de março de 1962, John F. Kennedy, o então 

Presidente dos EUA, enviou para o Congresso Americano uma carta 

 
5 GAMA, Hélio Zaghetto. Curso de direito do consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 3. 
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considerando a necessidade de reconhecer os direitos dos consumidores, visto 

que todos somos consumidores6 como ele diz: 

Special Message to the Congress on Protecting the Consumer Interest 

(John Fitzgerald Kennedy): 

Para o Congresso dos Estados Unidos: 

Consumidores, por definição, somos todos nós. Os 

consumidores são o maior grupo econômico na economia, afetando e 

sendo afetados por quase todas as decisões econômicas públicas e 

privadas. [...]. Mas é o único grupo importante da economia que não é 

eficientemente organizado, cujos pontos de vista quase nunca são 

ouvidos. 

O Governo Federal – Por natureza, o maior porta voz de todas 

as pessoas – tem a obrigação de estar alerta para as necessidades do 

consumidor e promover os seus interesses.  

A escolha do consumidor é influenciada pela propaganda de 

massa, que é desenvolvida se utilizando de artes de persuasão. O 

consumidor geralmente não tem a possibilidade de saber se os 

preparativos dos remédios cumprem com as normas mínimas de 

segurança, qualidade e eficácia. Ele geralmente não sabe quanto paga 

pelo crédito, se um alimento tem mais valor nutritivo que outro, se o 

desempenho de um produto, de fato, supre suas necessidades, ou 

ainda, se a “grande economia” publicitada é realmente uma 

pechincha.7 

A carta escrita pelo presidente americano J. F. Kennedy fora um grande 

marco para a constituição do Direito do Consumidor pelo mundo, uma vez que 

enxergou a necessidade do consumidor, bem como demonstrou a importância 

de protegê-lo. A partir de então, alguns direitos fundamentais do consumidor 

vieram à tona, como: direito à informação, direito à segurança, direito à escolha, 

 
6 NORAT, Markus Samuel Leite. Evolução histórica do Direito do Consumidor. Disponível 
em: <https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-88/evolucao-historica-do-direito-do-
consumidor/#_ftn12>. Acesso em Novembro de 2019.  
7 KENNEDY, John F. (John Fitzgerald). John F. Kennedy: containing the public messages, 
speeches, and statements of the president, January 1st to December 31th, 1962 Collection Public 
Papers of the Presidents of the United States [Texto traduzido livremente por Markus Samuel 
Leite Norat]. Washington: Office of the Federal Register National Archives and Records Service 
General Services Administration, 1963, p. 235 - 243.  

https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-88/evolucao-historica-do-direito-do-consumidor/#_ftn12
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-88/evolucao-historica-do-direito-do-consumidor/#_ftn12
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direito de ser ouvido etc. Tais direitos foram adotados por inúmeros países em 

suas legislações. 

Assim, iniciou-se em escala mundial políticas para assegurar a proteção 

ao consumidor, como por exemplo a Resolução 39-248 da Assembleia Geral da 

ONU. Neste documento, delega-se aos Estados membros o dever de criar 

normas em prol da defesa do consumidor iniciando, então, a era de proteção ao 

vulnerável da relação de consumo aos moldes atuais. 

 

1.1 - O Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Brasileira de 1988 

      

Considerando o contexto pós Segunda Grande Revolução Industrial e 

Segunda Guerra Mundial, nota-se que a proteção do consumidor tornou-se alvo 

das preocupações mundiais diante das relações com fornecedores. Até então, o 

comprador se encontrava em posição de extrema vulnerabilidade pela falta de 

proteção jurídica de modo a se identificar como vítima de contínuos abusos pelos 

detentores dos meios de produção. 

No Brasil, as primeiras manifestações legislativas em relação aos direitos 

do consumidor iniciaram-se de maneira muito discreta em 1971. Em comparação 

à escala mundial, nota-se flagrante atraso.  

No mês de maio do referido ano, o projeto de Lei nº 70-A fora criado e 

apresentado ante a Câmara dos Deputados com o intuito de criar o Conselho de 

Defesa do Consumidor. Entretanto, o projeto não fora aprovado pela Comissão 

de Constituição e Justiça (CCJ)8. 

Até 1976, apenas a sociedade civil havia tomado alguma iniciativa mais 

concreta em prol da defesa do Consumidor, por exemplo, a criação do Conselho 

de Defesa do Consumidor (CODECON) no Rio de Janeiro em 1974.9 

 
8 PERIN JUNIOR, Ecio. A globalização e o direto do consumidor: aspectos relevantes sobre 
a harmonização legislativa dentro dos mercados regionais. 1.ed. São Paulo: Manole, 2003, 
p. 14. 
9 Idem. 
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O Poder Público efetivamente começou a manifestar-se nesta seara em 

1976, como leciona Ecio Perin Junior (2003)10: 

O primeiro sinal público do consumerismo brasileiro é o Decreto nº 

7890, expedido pelo Governo do Estado de São Paulo em 1976. É 

importante notar que esta intervenção não foi feita na esfera federal, 

mas sim somente em nível estadual. [...] Dois anos depois, em 1978, o 

sistema se reforçou com a lei nº 1903 do Estado de São Paulo que cria 

o Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor, PROCON. 

Em nível federal, somente nos anos 80 é criado o Conselho 

Nacional de Defesa ao Consumidor (CNDC) [...]. Trata-se de um marco 

importante, uma vez que convergiam amplos setores da sociedade 

civil.  

Em 1988, o Legislador Constituinte reconhece um novo sujeito de direitos 

sob forte influência das entidades de classe e em atenção aos anseios da 

população brasileira. Assim, instituiu a proteção ao Consumidor como direito 

fundamental (art. 5º XXXII, da CF) e, consequentemente, consagrou a defesa ao 

consumidor como Princípio da Ordem Econômica (art. 170, V da CRFB). 

Bruno Miragem (2008) leciona acerca da importância da criação deste 

novo sujeito de direitos que: 

A referência a um novo sujeito de direitos, o consumidor, é antes de 

tudo, o reconhecimento de uma posição jurídica da pessoa numa 

determinada relação de consumo, e a proteção do mais fraco (princípio 

do favor debilis). A rigor, todas as pessoas são em algum tempo, ou 

em um dado número de relações jurídicas, consumidoras. Nesta 

perspectiva, a caracterização dos direitos do consumidor como direitos 

humanos, revela o reconhecimento jurídico de uma necessidade 

humana essencial, que é a necessidade de consumo.11 

 
10 Idem, p. 14-15. 
11 MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor: fundamentos do direito do consumidor; direito 
material e processual do consumidor; proteção administrativa do consumidor; direito penal do 
consumidor. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 
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Ademais, o Constituinte no art. 4812 da ADCT estabeleceu a criação de 

um código de defesa do consumidor, instituído em 11 de Setembro de 1990 em 

razão da Lei 8.078 (Código de Defesa do Consumidor – CDC).   

A ideia do Código de Defesa do Consumidor se fundamenta no 

reestabelecimento do equilíbrio na relação de consumo – consumidor e 

fornecedor – garantindo direitos básicos a parte vulnerável da relação e 

estabelecendo regras limitadoras para o fornecedor de modo a não permitir que 

a existência de abusos na relação jurídica.  

      

1.2 - Tutela Constitucional e Infraconstitucional dos Hipossuficientes 

1.2.1 – Aspectos Gerais  

 

A história tem ressaltado o consumidor ocupando posição de inferioridade 

em relação ao fornecedor. Para entendermos melhor tal disposição, é necessário 

elucidar a definição dos conceitos de “consumidor” e “fornecedor” adotados 

neste trabalho. 

Considera-se “consumidor” todo aquele que se enquadra no art. 2º da Lei 

8.078/1990 que assevera: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”13.  

O Brasil adota a Teoria Finalista para qualificar o consumidor. Em outras 

palavras, a pessoa (física ou jurídica) deve ser o destinatário final fático e 

econômico do produto ou do serviço para se enquadrar como consumidor. 

Conforme leciona Flávio Tartuce (2018)14 sobre destinação final, pode-se dizer 

que: 

1º Destinação final fática – o consumidor é o último da cadeia de 

consumo, ou seja, depois dele, não há ninguém na transmissão do 

produto ou do serviço. 

 
12 Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, 
elaborará código de defesa do consumidor. (BRASIL, República Federativa do. Constituição 
Federal. cit., art. 48 do ADCT) 
13 BRASIL, República Federativa do. Lei 8.078/1990. Cit art. 2º 
14 TARTUCE, Flávio. Manual de direito do consumidor: Direito material e processual. 7. ed. 
rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. p. 96 – E-book. 
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2º Destinação final econômica – o consumidor não utiliza o 

produto ou serviço para o lucro, repasse ou transmissão onerosa. 

Para fins deste trabalho, a definição adotada para “fornecedor” é a do art. 

3º, caput, da Lei 8.078/199015, assim: “fornecedor é toda pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços”. Insta salientar que a 

palavrar fornecedor agrega tanto o prestador de serviços quanto o fornecedor de 

produtos. 

Cabe ressaltar o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça a 

respeito da finalidade lucrativa deste “fornecedor”: 

Para o fim de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o 

reconhecimento de uma pessoa física ou jurídica ou de um entre 

despersonalizado como fornecedor de serviços atende aos critérios 

puramente objetivos, sendo irrelevantes a sua natureza jurídica, a 

espécie dos serviços que prestam e até mesmo o fato de se tratar de 

uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e 

filantrópico, bastando que desempenhem determinada atividade no 

mercado de consumo mediante remuneração” (STJ – Resp. 

519.310/SP – Terceira Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi – j. 

20.04.2004). 

Sendo assim, as entidades beneficentes também poderão ser enquadradas 

como fornecedores, ainda que não possuam fins lucrativos. 

Entretanto, para caracterizar o fornecedor, importa se este desenvolve 

alguma atividade. Trata-se de uma soma de atos coordenados de modo habitual, 

profissional de modo organizado para um fim lucrativo. Portanto, uma pessoa 

mediante a um único ato não poderá ser enquadrada como fornecedora para fins 

de aplicação do CDC16. 

 
15 BRASIL, República Federativa do. Lei 8.078/1990. Cit art. 3º, caput. 
16TARTUCE, Flávio. Manual de direito do consumidor: Direito material e processual. 7. ed. 
rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 89-90. E-book. 
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1.2.2 – Dos Princípios que Regulam o Equilíbrio das Relações de Consumo 

 

Para compreender de uma forma mais clara o sistema adotado pela Lei 

8.078/1990 quanto à proteção dos vulneráveis na relação jurídica, é necessário 

estudar os princípios consagrados pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste 

artigo, veremos os seguintes princípios: Princípio do Protecionismo do 

Consumidor; Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor e o Princípio da 

Hipossuficiência do Consumidor. Tais princípios serão suficientes para elucidar 

a necessidade de proteção do consumidor em busca de uma relação jurídica 

equilibrada. 

O primeiro princípio a ser abordado é o do Protecionismo do Consumidor, 

disposto no art. 1º da do Código de Defesa do Consumidor, bem como nos art. 

5º, XXXII e 170, V, ambos da CRFB. Segundo Flávio Tartuce (2018)17, há três 

consequências práticas decorrentes deste princípio: 

A primeira consequência é que as regras da Lei 8.078/1990 não podem 

ser afastadas por convenção entre as partes, sob pena de nulidade 

absoluta. Como fundamento para essa conclusão, pode ser citada a 

previsão do art. 51, XV do CDC (...). 

Como segunda consequência, cabe sempre a intervenção do 

Ministério Público em questões envolvendo problemas de consumo 

(...). 

Como terceira consequência, toda a proteção constante da Lei 

Protetiva deve ser conhecida de ofício pelo juiz (...) 

Seguindo na análise dos demais regramentos fundamentais do 

CDC, frise-se que todos os princípios a seguir são decorrências 

naturais do princípio do protecionismo, retirado também da última 

norma citada, e que surgiu para amparar o vulnerável negocial na 

sociedade de consumo de massa (mass consumption society). 

O segundo princípio a ser abordado corresponde à Vulnerabilidade do 

Consumidor, derivado do Princípio do Protecionismo do Consumidor a 

 
17Idem, p. 46. E-book. 
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fundamentar a existência e aplicação do direito do consumerista. Tal princípio 

tem por base o art. 4º, I do CDC. 

Segundo leciona Bruno Miragem (2016)18, a vulnerabilidade do 

consumidor: 

constitui presunção legal absoluta, que informa se as normas do direito 

do consumidor devem ser aplicadas e como devem ser aplicadas. Há 

na sociedade atual o desequilíbrio entre dois agentes econômicos, 

consumidor e fornecedor, nas relações jurídicas que estabelecem 

entre si. O reconhecimento desta situação pelo direito é que 

fundamenta a existência de regras especiais, uma lei “ratione 

personae” de proteção do sujeito mais fraco da relação de consumo.  

Quando falamos de vulnerabilidade, associamos a ideia de fraqueza de um 

dos sujeitos da relação consumerista em razão das condições ou qualidades que 

lhe são inerentes, uma posição de força é identificada no outro sujeito19. Desta 

forma, observa-se a existência de um desequilíbrio na relação jurídica. 

Entretanto, é válido ressaltar que nem todos os consumidores serão igualmente 

vulneráveis em face do fornecedor.  

Por fim, há que se falar sobre o Princípio da Hipossuficiência do 

consumidor, disposto no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. A 

hipossuficiência não é uma característica encontrada em todo o consumidor, 

uma vez que deve ser analisada caso a caso. Sua caracterização tem por 

objetivo equilibrar a relação consumerista no bojo da ação judicial20. 

De acordo com Henrique Alves Pinto (2006)21, 

A hipossuficiência funciona como um traço particular de dado 

consumidor, isto é, o art. 6º, VIII do CDC, que confere assento a 

hipossuficiência, possui natureza processual, depende que o 

consumidor diante da sua pretensão deduzida em juízo demonstre que 

 
18 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6. ed. rev. atual e ampl. São Paulo. 
Editora Revista dos Tribunais, 2016. p.128;  
19 Idem. 
20 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Direitos do Consumidor. 9. Ed. Ref., rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. p.28 E-Book 
21 PINTO, Henrique Alves. A vulnerabilidade do consumidor deformada pela ótica subjetiva do 
intérprete. In: Revista Brasileira de Direito Comercial, v. 13, out-nov/2016, p. 90. 
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não possui condições financeiras, sociais ou culturais de “fazer a prova 

necessária à instrução do processo”.  

Sendo assim, ao se falar de hipossuficiência, trata-se de uma presunção 

relativa a qual deve ser comprovada no processo por meio de investigação de 

cada caso concreto. 

Mediante comprovação nos autos, o ordenamento jurídico instituiu o 

instrumento da “inversão do ônus da prova” para que a relação jurídica volte ao 

equilíbrio. Assim, retira-se o dever do consumidor de provar o alegado e passa-

se ao fornecedor o dever de provar que não o fez. Tal instituto é basilar na defesa 

do consumidor, conforme institui a redação do art. 6º, VIII do CDC22:  “VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, 

a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação 

ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. 

Com isso, fica clara a distinção de vulnerabilidade e hipossuficiência, pois 

“todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente”23. 

Ou seja, o Direito trata o consumidor como vulnerável de maneira absoluta de 

modo que não há a necessidade de comprovar que este se encontra em tal 

posição, pois a lei já o considera assim. Por sua vez, a hipossuficiência encontra-

se no vislumbre do caso em concreto, visto que o consumidor deve estar em 

posição de desconhecimento em relação ao produto ou em uma situação 

socioeconômica inferior ao fornecedor e, isto, cabe ser demonstrado. 

 

2. DIREITOS FUNDAMENTAL 

 

Os Direitos Fundamentais estão atualmente presentes na maioria dos 

ordenamentos jurídicos mundiais. Estes são os pilares das Constituições de 

modo a se constituir enquanto norteadores para as demais legislações 

infraconstitucionais. 

 
22 BRASIL, República Federativa do. Lei 8.078/1990. Cit art. 6º, inc. VIII. 
23 TARTUCE, Flávio. Manual de direito do consumidor: Direito material e processual. 7. ed. 
rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 50. E-book 
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Rudolf Smend (1985)24, jurista alemão e especializado em Direito 

Canônico, traz uma brilhante explicação acerca dos Direitos Fundamentais: 

Os direitos fundamentais são os representantes de um sistema de 

valores concretos, de um sistema cultural que resume o sentido da vida 

estatal contida na Constituição. Do ponto de vista político, isto significa 

uma vontade de integração material; do ponto de vista jurídico, a 

legitimação de uma ordem positiva estatal e jurídica. Esta ordem 

positiva é válida somente enquanto representar este sistema de 

valores que precisamente pelos direitos fundamentais se converte em 

legítimo. 

Tais direitos possuem a primazia no ordenamento. A utilização destes 

vêm de uma tradição jusnaturalista a qual os concebe ao cidadão, dando um 

caráter intrínseco a todo homem. Uma vez que estes existem antes mesmo de 

qualquer organização política, tais prerrogativas não advêm do Estado por meio 

de suas leis, mas como algo gravado no ser da pessoa humana.25 

Entretanto, há de se salientar que os Direitos Fundamentais não são 

inertes. Encontram-se em constante crescimento se amoldando às demandas 

sociais, conforme a necessidade se apresenta. 

Um dos mais renomados nomes no Direito Constitucional Brasileiro, 

Walber de Moura Agra (2018)26 esclarece a respeito dessa expansão dos direitos 

constitucionais: 

À medida que as demandas sociais aumentam, há uma paulatina 

incorporação dos direitos fundamentais nos textos constitucionais com 

o objetivo de reforçar a sua normatividade – movimento este que é 

inexorável. Esta expansão das prerrogativas dos cidadãos demanda 

um fortalecimento nos mecanismos que asseguram a sua 

concretização, fazendo com que eles sejam considerados 

imprescindíveis para a concretude da Carta Magna. Assim, há uma 

remodelação de parâmetros, em que a estruturação dos órgãos 

 
24 SMEND, Rudolf. Constitución y derecho constitucional [Tradução de José M. Beneyto 
Pérez]. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1985. p. 232 
25 AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 9. Ed. Belo Horizonte: Fórum. 
2018, p. 168 
26 AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 9. Ed. Belo Horizonte: Fórum. 
2018, p. 170-171 
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públicos perde primazia para as prerrogativas dos cidadãos, 

reformulando o critério para se classificar o que se define como uma 

boa Constituição, que passa a ser definida de acordo com a extensão 

e a eficácia dos direitos fundamentais esculpidos pelas suas normas. 

[...] A abertura do sistema jurídico provocada pelo sentido 

principiológico dos direitos fundamentais configura-se como a forma 

encontrada para se contrapor à insegurança de resultado produzida 

pela teoria da argumentação jurídica. 

Ante tais definições, ao falar de Direitos Fundamentais, evidencia-se que 

estamos falando de normas intrínsecas ao homem. Assim como o ser humano 

evolui, tais direitos acompanham tal processo. Diante deste fato, há que se 

compreender que, por vezes, o Legislativo encontra-se em descompasso de 

modo a não acompanhar tal evolução para positivá-los. Por isso, muitas vezes 

os novos direitos passam a ser reconhecidos dentro do Judiciário. 

O aplicador da lei passa a ter um papel cada vez mais fundamental, uma 

vez que este necessita olhar para a sociedade e enxergar a evolução e 

surgimento de novos direitos, mesmo que estes não estejam positivados.  

 

2.1 - Direitos da Personalidade 

 

Não há um conceito dado pelo Legislador a tais direitos. Assim, sua 

definição cabe aos doutrinadores e aplicadores do direito. Entretanto, também 

não há que se falar em uma grande concordância entre os próprios juristas, 

tendo em vista a gigantesca dificuldade de dimensionar e simplificar tais direitos 

em um parecer único. 

Pesquisas acerca deste tema evocaram uma citação pertinente do grande 

jurista Cortiano Junior feita por Luiz Edson Fachin (2000)27: 

Esta categoria de direitos é plena de inquietações e dúvidas [...]. Sua 

amplitude desorienta a doutrina. Sua dimensão assusta a 

jurisprudência. Sua existência flexibiliza e desestabiliza o direito civil, 

 
27 FACHIN, Luiz Edson. Repensando fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2000. p. 42-43 
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com repercussões por todo o direito. Os estudiosos ficam perplexos 

ante os critérios, propostas e mecanismos propostos para regular os 

direitos da personalidade. As dificuldades se tornam maiores quando, 

examinando o homem dentro de seu habitat tecnológico, vê-se que, 

em contraposição à personificação do direito, ocorre uma verdadeira 

desumanização do homem [CORTIANO JUNIOR trata na “crise ético-

existencial” que toma conta da sociedade em face do desenvolvimento 

tecnológico, notadamente no campo das manipulações genéticas]. 

Vemos no início deste capítulo que os Direitos Fundamentais estão em 

constante evolução. Na atual conjuntura, ao nos depararmos com os Direitos da 

Personalidade, ressalta-se a impossibilidade do Legislador acompanhar em 

minúcias as constantes suas evoluções. Sendo assim, é necessário abordar em 

uma cláusula geral de tutela dos direitos da personalidade, proporcionando o 

ingresso de elementos valorativos não positivados28. 

Ao falar sobre tais direitos, Maria Helena Diniz (2007)29 perscruta o tema 

em sua conceituação e assevera: 

A personalidade consiste no conjunto de caracteres próprios da 

pessoa. A personalidade não é um direito, de modo que seria errôneo 

afirmar que o ser humano tem direito à personalidade. A personalidade 

é que apoia os direitos e deveres que dela irradiam, é o objeto de 

direito, é o primeiro bem da pessoa que lhe pertence como  primeira 

utilidade, para que ela possa ser o que é, para sobreviver e se adaptar 

às condições do ambiente em que se encontra, servindo-lhe de critério 

para aferir, adquirir e ordenar outros bens. 

O direito objetivo autoriza a pessoa a defender sua 

personalidade, de forma que [...] os direitos da personalidade são os 

direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, 

a identidade, a liberdade, a sociabilidade, a reputação, a honra, a 

autoria etc. Por outras palavras, os direitos da personalidade são 

direitos comuns da existência, porque são simples permissões dadas 

 
28 ALVES, Cristiane Avancini. Os direitos da personalidade e suas conexões intra, inter e extra-
sistemáticas. In: Revista Jurídica. Sapucaia do Sul – RS, n.º 330, abr. 2005, p. 40 
29 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 2007, p. 72-73 
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pela norma jurídica, a cada pessoa, de defender um bem que a 

natureza lhe deu, de maneira primordial e direta. 

A personalidade é inerente ao ser humano. Nasce com ele e até após a 

sua morte se perpetua. De tal modo, torna-se necessário se aprofundar no tema 

e analisar a existência de um novo direito a exemplo do “tempo útil”, bem como 

as causas do dano a este direito.  Ainda que não positivado, este deve ser 

tutelado a fim de acompanhar a atualidade. 

  

2.1.1 - O Tempo 

 

Para analisar o tempo como um Direito da Personalidade, é necessário 

primeiro conceituá-lo e mensurar sua importância ao cidadão. Para a filosofia, 

encontram-se três concepções com profundidade. Nicola Abbagnano trata de 

tais conceitos com perfeição: 

[1] O tempo como ordem [mensurável] do movimento é uma 

totalidade presente porque toda ordem pressupõe a simultaneidade de 

suas partes, de cuja recíproca adaptação ela nasce. 

[2] O tempo como movimento intuído (...) só faz interpretá-lo 

em função do presente, porque a intuição do devir é sempre um agora, 

um instante presente. 

[3] O tempo como estrutura de possibilidades (...) ou de 

projeção. 

Cumpre destacar que nós, seres humanos, não somos simplesmente 

“algo” existindo no tempo, mas sim “seres temporais”. De certa forma, nossa 

existência pessoal como um todo está amarrada a esta condição30. A única 

certeza conferida em vida é: inevitavelmente, cedo ou tarde morreremos. 

Ao analisar nessa perspectiva, evidencia-se que o tempo é um capital 

pessoal do ser humano, sua riqueza individual, um bem indispensável e valioso. 

Assim, insta salientar que, em média, a expectativa de vida do brasileiro 

 
30 COLLINSON, Diané. 50 grandes filósofos: da Grécia antiga no século XX. Tradução de 
Maurício Waldman e Bia Costa. 3. Ed. São Paulo: Contexto, 2006.  
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alcançava 75,5 anos em 2015, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este dado equivale a 27557 dias. 

Ao citar a tese da autora Bodil Jönsson em sua obra, Marcos Dessaune 

(2017)31 diz: 

Bodil Jönsson critica a máxima – quase universal – de que “tempo é 

dinheiro”, pela qual “o dinheiro constitui o padrão-ouro da vida”. 

Diversamente, ela defende que o padrão-ouro da vida é o “tempo”; que 

ele, e não o dinheiro, “constitui o verdadeiro capital” do homem. E 

justifica sua proposição asseverando que o “tempo” é o capital que 

possuímos passível de ser convertido em dinheiro, em relações 

humanas, em interação com o meio ambiente, em conhecimento, em 

aprofundamento de sentimentos – sendo, por conseguinte, o maior e 

mais valioso capital do homem” 

Ora, a análise desta máxima e do conceito filosófico desta grandeza 

evidencia que estamos diante de um bem limitado, o qual é incomunicável e não 

se pode recuperar. Com isso, o tempo é um bem jurídico primordial e podemos 

considerá-lo como o mais valioso que cada pessoa humana dispõe em sua 

existência, comparável igualmente ao “bem a vida”. Ontologicamente, trata-se 

de suporte implícito da existência humana, ou seja, da vida. Considerando que 

esta dura por certo período e nela se desenvolve, este tempo vital, existencial ou 

produtivo da pessoa está, consequentemente, resguardado pela CF/1988 ao 

tratar do “direito à vida”32. 

Sendo assim, podemos concluir que a pessoa humana utiliza-se do tempo 

para convertê-lo em outros bens materiais ou imateriais de modo que tal bem 

jurídico – tempo – é tratado como uma garantia constitucional e um atributo da 

personalidade do ser humano, tutelado, assim, pelo direito pátrio33. Ademais, tal 

grandeza é indisponível e irreparável de tal forma que o dano a este bem assume 

acentuada gravidade para ser considerado como um mero dissabor, 

aborrecimento da vida cotidiana. 

 
31 DESSAUNE, Marcos. 2017, p.154 
32 DESSAUNE, Marcos. 2017, p.180 
33 DESSAUNE, 2017, p. 247. 
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2.1.2 - Desvio Produtivo do Consumidor 

 

Uma vez considerado o “tempo” como um Direito da Personalidade -– 

consequentemente, um Direito Fundamental –, há que se analisar o fenômeno 

ora denominado “Desvio Produtivo do Consumidor”. 

Na sociedade atual, por diversas vezes, encontramos muitos 

consumidores com problemas em potencial ou efetivamente lesivos causados 

pelos fornecedores que, em desacordo com a lei e com a sua missão, não 

procuram resolvê-los de maneira rápida, efetiva e até mesmo de forma 

espontânea. Tal ação transfere ao consumidor o ônus de reparar ou buscar a 

reparação do produto defeituoso, obrigando-o a arcar com todos os custos, 

sejam eles temporais, operacionais ou materiais. Consequentemente, tal 

situação faz com que este consumidor seja levado a abrir mão de direitos 

garantidos pela Lei 8.078/90, pois, ao esperar pela resposta do fornecedor, o 

destinatário final do produto não poderá dispor daquilo que adquiriu com a 

possibilidade de o consumidor contrair um ônus ainda maior. 

Ante tal situação, não há que se falar em contratempo da vida, mero 

dissabor ou aborrecimento cotidiano do consumidor. Este fenômeno lesivo é 

causado diretamente pela ação ou omissão do fornecedor. Ao se eximir de sua 

responsabilidade pelo problema, este transfere, consequentemente, todo o ônus 

da solução para o consumidor, ainda que de forma velada34. 

Marcos Dessaune (2017), o autor da Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, define: 

O Desvio Produtivo do Consumidor, portanto, é o fato ou evento 

danoso que se consuma quando o consumidor em estado de carência 

e condição de vulnerabilidade, induzido pelo “modus solvendi35” 

 
34 DESSAUNE, 2017, p. 246. 
35 “Modus Solvendi do problema: trata-se de expressão criada para designar o “modo” 
veladamente imposto pelo fornecedor de “solucionar” problemas de consumo potencial ou 
efetivamente lesivos, que se traduz na conduta desleal, não cooperativa e danosa, comumente 
ainda marcada pela habitualidade, pela qual o fornecedor se vale das mais variadas justificativas 
ou artifícios para atenuar, impossibilidade ou exonerar sua responsabilidade pelo problema que 
ele próprio permitiu ou contribuiu para que fosse criado no mercado. Esse Modus Solvendi, pelo 
qual o fornecedor subverte a ordem jurídica e veladamente tenta transferir para o consumidor 
seus deveres e custos profissionais que decorrem do problema primitivo, de modo diverso do 
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abusivo do fornecedor, despende o seu tempo vital, adia ou suprime 

algumas de suas atividades geralmente essenciais, desvia as suas 

competências dessas atividades e, muitas vezes, assume deveres e 

custos do fornecedor. O consumidor porta-se assim ora porque não há 

solução imediatamente ao alcance para o problema, ora para buscar a 

solução que no momento se apresenta possível, ora para evitar o 

prejuízo que poderá advir, ora para conseguir a reparação dos danos 

que o problema causou, conforme o caso.36  

Sendo assim, concluímos que o Desvio Produtivo do Consumidor é 

causado pelo fornecedor em descumprimento de suas obrigações legais, de 

modo a transferir o ônus de resolução do problema para o Consumidor. O lesado 

encontra-se em condição de vulnerabilidade ante ao primeiro assumindo e 

abrindo mão de certos direitos dados pela lei consumerista. Inclusive, tal impasse 

fere o seu direito fundamental de dispor do tempo em atividades essenciais para 

a sua vida da maneira que achar mais conveniente. 

O Desvio Produtivo do Consumidor pode gerar danos na esfera 

patrimonial ressarcíveis em caso de comprovação. Entretanto, o bem jurídico 

mais atingido é o “tempo” – bem escasso, irrecuperável e inacumulável – de 

modo que afeta diretamente ao bem jurídico de maior proteção de nosso 

ordenamento: o bem Vida. Esse dano só é perceptível ao consumidor e não se 

prende à esfera patrimonial. Assim, tal impasse deve ser considerado como um 

“Dano Extrapatrimonial” efetivo, jamais um mero dissabor ou aborrecimento da 

vida cotidiana. 

      

3. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

  

O instituto da Responsabilidade Civil fora criado pelo ordenamento jurídico 

pátrio ante a necessidade de impor a quem gera um dano a outrem, em razão 

de sua conduta/atividade, o dever de repará-lo. 

 

que o CDC estabelece, configura a prática abusiva (gênero) vedada pelos arts. 25; 39, V e 51, I 
e IV do CDC”. (DESSAUNE, 2017). 
36 DESSAUNE, 2017, p.246 
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Nas palavras de Maria Helena Diniz (2010) 37, responsabilidade civil é: 

“a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano 

moral ou patrimonial causado a terceiro em razão de ato por ela 

praticado, por pessoa por quem responda, por algo que a pertença ou 

de simples imposição legal.” 

Acerca deste instituto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(2014)38 asseveram: 

“A responsabilidade civil é a consequência da imputação civil do dano 

a pessoa que lhe deu causa ou que responda pela indenização 

correspondente, nos termos da lei ou do contrato”. 

Assim, somente haverá a obrigação de reparar o dano causado quando a 

conduta praticada pelo ofensor oferecer prejuízo a um bem jurídico tutelado pela 

legislação brasileira.  

Além da conduta e dano, há o elemento “nexo de causalidade” o qual faz a 

ligação entre a ação do agente e o prejuízo gerado ao bem jurídico de outrem.  

Desta forma, somente será caracterizado a responsabilidade de reparar o dano 

caso se comprove a conduta do agente como responsável pela lesão. Com isto, 

fica claro que há a necessidade de se encontrar três elementos para a 

caracterização da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo causal. 

Tal instituto está positivado no art. 92739 e seguintes, pertencentes ao 

Código Civil Brasileiro: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano 

a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 
37 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. V. 7. 24ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p.34 
38 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. 
rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1191. 
39 Código Civil, Lei 10.406/02. República Federativa do Brasil 
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Entretanto, é necessário esclarecer que o Código de Defesa do 

Consumidor estabeleceu que a responsabilidade do fornecedor será sempre 

objetiva nas relações de consumo. A Lei 8.078/90 adotou expressamente a 

Teoria do Risco-Proveito sob o seguinte pressuposto: todo aquele que expor 

outrem a risco tirando proveito deve arcar com todos os danos causados. Nas 

palavras de Flávio Tartuce (2018)40, 

“Na verdade, o CDC adotou expressamente a ideia da teoria do risco-

proveito, aquele que gera a responsabilidade sem culpa justamente por 

trazer benefícios, ganhos ou vantagens. Em outras palavras, aquele 

que expõe aos riscos outras pessoas, determinadas ou não, por dele 

tirar um benefício, direto ou não, deve arcar com as consequências da 

situação de agravamento”. 

Conforme anteriormente dito, o CDC41 assevera expressamente a 

responsabilidade objetiva do fornecedor nas mais diversas situações: 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou 

estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores [...]. 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores [...]. 

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de 

qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o 

valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as 

indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, [...]. 

A única exceção fornecida pela Lei 8.078/90 diz respeito aos profissionais 

liberais. Estes responderão de forma subjetiva mediante comprovação 

necessária de culpa por parte destes, nos termos do art. 14, §4° da referida lei. 

Com isso, conclui-se que a responsabilidade ora aplicada aos fornecedores 

é, em geral, objetiva. Caso haja um dano – seja material ou extrapatrimonial – e 

 
40 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito do consumidor: direito material e processual, 7. ed. 
rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 156 e-book. 
41 Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990. República Federativa do Brasil. 
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o benefício direto ou indireto do fornecedor resultante, o dever de reparação recai 

sob este mesmo sem culpa. 

 

3.1 – Da Conduta 

 

No Direito brasileiro, ao analisarmos todo e qualquer ato ilícito, 

encontramos uma conduta humana e voluntária como elemento primário na 

responsabilidade civil. Esta tal pode ser uma ação ou omissão que viola um bem 

jurídico tutelado pelo ordenamento e, consequentemente, gerar um dano ou 

prejuízo. Com isso, é possível afirmar que a responsabilidade civil sempre 

decorrerá de uma conduta humana.  

Tal conduta pode se dividir em ação (conduta comissiva ou positiva) ou 

omissão (conduta negativa), desde que esta seja voluntária e, assim, configurar 

a responsabilidade civil. Ou seja, trata-se de uma conduta do agente, seja ela 

positiva ou negativa, movida pela vontade humana passível de acarretar dano 

ou prejuízo a outrem. Sendo assim, o cerne do pressuposto “da conduta” é a 

voluntariedade de um agente com plena consciência de seus atos. 

Necessário salientar que voluntariedade não necessariamente significa 

que o agente está agindo com dolo. Aquele que age com dolo possui a vontade, 

a intenção de causar o resultado prejudicial a outrem. Isto não se confunde com 

a voluntariedade da conduta do causador do dano.  

 

3.2 – Do Dano 

 

Sem dano não há responsabilidade civil. Ainda que haja culpa ou dolo do 

agente e a violação de um dever jurídico, não há o dever de indenizar, caso a 

conduta não tenha gerado um dano. A causa principal a qual gera em si a 

responsabilidade civil é o interesse do ordenamento jurídico em restaurar o 

equilíbrio econômico-jurídico alterado pela ação danosa, prejudicial. 
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Nas palavras de Dessaune (2017)42, é possível dizer que, em suma: 

“dano (resultado) é a lesão a um interesse ou a um bem material ou 

imaterial juridicamente tutelado. 

Ainda que haja bastante divergência doutrinária sobre o tema, 

Paulo de Tarso Sanseverino acrescenta que, para a configuração do 

dano ressarcível, exige-se a ocorrência de pelo menos três requisitos 

ou elementos, nomeadamente: (1) a certeza do dano, significando que 

a lesão ao interesse seja real e efetiva, e não hipotética; (2) a 

imediatidade do dano, significando que o prejuízo indenizável seja 

consequência direta e imediata do evento danoso; e (3) a injustiça do 

dano, significando que a ofensa seja indevida e que o interesse lesado 

seja juridicamente relevante e tutelado.” 

Assim, conclui-se que a configuração do dano se dá quando há a certeza 

da lesão incorrendo em prejuízo indenizável como consequência do evento 

danoso de modo a constatar que tal lesão é injusta ao bem jurídico tutelado. 

      

3.2.1 – Do Dano Material ou Patrimonial 

 

Maria Helena Diniz (2007)43, baseando-se no pensamento de diversos 

juristas, conceitua o dano patrimonial como: 

“a lesão concreta, que afeta um interesse relativo ao patrimônio da 

vítima, consistente na perda ou deterioração total ou parcial, dos bens 

materiais que lhe pertencem, sendo suscetível de avaliação pecuniária 

e de indenização pelo responsável.” 

Ou seja, o dano material é a lesão a um bem tangível, corpóreo da vítima, 

o qual será medido pelo valor patrimonial do bem antes a lesão e após ela, uma 

vez que este sofreu perdas pela ação do agente danoso. 

 
42 DESSAUNE, 2017, p. 110 
43 DINIZ, 2007, p. 65 
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O Código Civil44, em seu artigo 402, demonstra claramente que o dano 

material possui duas subespécies, quais sejam: o dano emergente e o lucro 

cessante; conforme redação a seguir: 

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as 

perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele 

efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 

Sendo assim, o dano material não atinge somente ao patrimônio atual da vítima, 

como também alcança a expectativa de um ganho ou bem. 

      

3.2.2 – Do Dano Moral ou Extrapatrimonial 

 

 O dano moral encontra-se fundamentado na Carta Maior do ordenamento 

jurídico pátrio, em seu art. 5º, inciso V45, de modo também positivado em leis 

infraconstitucionais, tais como Código Civil de 2002 e Código de Defesa do 

Consumidor. 

No Código Civil de 2002, encontra-se positivado no art. 18646 que diz: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

O Código de Defesa do Consumidor47 também preceitua, como direito 

básico do consumidor, a reparação dos danos na esfera moral, conforme a 

redação do art. 6º, VI: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:  

 
44 BRASIL. Lei 10.406/2002. Cit art. 402. 
45 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) V - é assegurado o direito 
de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 
(BRASIL, República Federativa do. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Cit, 
art. 5º, V. 
46 BRASIL. Lei 10.406/2002. Cit art. 186. 
47 BRASIL. Lei 8.078/1990. Cit art. 6º, VI 
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(...) VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos; 

O autor Marcos Dessaune (2017)48 cita o conceito de Carlos Roberto 

Gonçalves: 

“o dano moral como aquele que atinge a pessoa da vítima, não o seu 

patrimônio material, lesionando os bens que integram os direitos da 

personalidade – como a dignidade, a honra, a imagem, a intimidade, o 

bom nome.  

Ressalva, entretanto, que ‘o dano moral não é propriamente a 

dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o 

complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de 

espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano’.” 

Baseando-se nesta compreensão, é possível extrair o conceito de dano 

moral como lesão a um bem jurídico encontrado no cerne da pessoa humana. 

Ou seja, o efeito danoso atinge um direito da personalidade jurídica do homem 

e não recai somente sobre emoções subjetivas ou eventuais da lesão. Com isso, 

qualquer ato lesivo a um direito da personalidade – seja ele qual for, reconhecido 

ou não pela legislação pátria – configura em si dano moral49. 

 

3.2.2.1 - Da Configuração do Dano Extrapatrimonial Decorrente da Lesão 

aos Direitos da Personalidade “Tempo” e o Consequente Desvio Produtivo 

do Consumidor 

 

Atualmente, o consumidor brasileiro tem sido levado, pela conduta desleal 

e danosa dos fornecedores, a despender de seu tempo e modificar toda a sua 

agenda cotidiana para solucionar os problemas de consumo. Por vezes, tais 

impasses sequer foram criados por eles, mas pelos responsáveis pelo 

fornecimento. 

 
48 GONÇALVES, 2009, p. 359 apud DESSAUNE, 2017. p. 129  
49 SCHEIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. São Paulo: Atlas, 2011, p. 16-17 
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Segundo Dessaune (2017)50: 

“Tal conduta desleal, não cooperativa e danosa desses grandes 

fornecedores não raro ainda é marcada pela habitualidade no mercado 

de consumo, lesando um direito individual homogêneo de um grupo de 

consumidores ligados por um fato comum [...]. Ao omitir, dificultar ou 

recusar a solução do problema primitivo em prazo compatível com a 

real necessidade do consumidor, [...] o fornecedor faltoso induz o 

consumidor prejudicado a tomar uma decisão sob a influência 

inevitável de fatores incontroláveis, a renunciar a alguns de seus 

direitos especiais instituídos pelo CDC e a submeter ao modus 

solvendi51 do problema que o próprio fornecedor veladamente impõe”. 

Deste contexto, surge o desvio produtivo do consumidor. Trata-se da 

existência de um problema criado pelo fornecedor – indisposto a resolvê-lo em 

tempo hábil e de modo espontâneo; ou quando se omite, dificulta ou recusa sua 

responsabilidade em reparar tal dano – empurrando todo o dever de reparar o 

produto danificado ao destinatário final. 

Portanto, o desvio produtivo do consumidor se consuma quando este, em 

estado de carência e vulnerabilidade, não vê outra alternativa a não ser abrir 

mão de suas responsabilidades assumindo o dever e os custos de reparação e 

prejuízo causado pelo próprio fornecedor em sua prática abusiva. 

Como visto anteriormente, o tempo é um direito da personalidade 

indisponível e irrecuperável. Desta forma, o dano apresenta gravidade o 

suficiente para deixar de ser considerado como mero dissabor ou aborrecimento 

da vida cotidiana. Conforme o explanado, o dano moral é todo dano a um direito 

da personalidade; o “tempo” é compreendido nesta percepção e, por isso, deve 

ser reparado mediante a constatação de prejuízo. 

Por fim, nas palavras do autor52 da teoria, 

“Quando o fornecedor descumpre sua missão e a lei, atende mal e cria 

um problema de consumo potencial ou efetivamente danoso, dá ensejo 

 
50 DESSAUNE, 2017, p. 235 
51 Nas palavras do autor, modus solvendi fora a expressão criada por ele para designar um 
modo especial de o fornecedor solucionar problemas de consumo potencial ou efetivamente 
danosos. 
52 DESSAUNE, 2017, p. 251-253 
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à sua responsabilidade civil de sanar o problema ou indenizar o 

consumidor espontânea, rápida e efetivamente. Ocorre que 

incontáveis fornecedores [...] acabam se valendo das mais variadas 

justificativas ou artifícios para não solucionar o problema [...] gerando 

para o consumidor duas novas alternativas: assumir o prejuízo ou 

tentar, ele mesmo, resolver a situação lesiva. [...] Tal conduta desleal, 

não cooperativa e danosa do fornecedor induz o consumidor em estado 

de carência e condição de vulnerabilidade a despender seu tempo, a 

adiar ou suprimir alguma de suas atividades planejadas ou desejadas, 

a desviar suas competências dessas atividades e, muitas vezes, a 

assumir deveres operacionais e custos materiais do fornecedor. Essa 

série de condutas caracteriza o “desvio produtivo do consumidor”. [...] 

Como o tempo é o suporte implícito da vida, que dura certo tempo e 

nele se desenvolve [...]; como o tempo vital tem valor inestimável – por 

ser um bem econômico escasso [...], conclui-se que um evento de 

desvio produtivo acarreta lesão ao tempo existencial e à vida digna da 

pessoa consumidora, que assim sofre necessariamente um dano 

extrapatrimonial de índole existencial, que é indenizável in re ipsa, 

independentemente da existência de culpa do fornecedor”.  

Conclui-se, então, que a constatação da existência de um desvio 

produtivo do consumidor deve desencadear invariavelmente na 

responsabilidade por parte do fornecedor de indenizar o destinatário final, 

independente de culpa, uma vez que este lhe gerou um dano ao seu tempo vital, 

o provável desvio de suas competências a fim de reparar e assumir deveres e 

custos que deveriam ser do fornecedor. 

 

3.3 – Do Nexo de Causalidade 

 

O elemento de ligação entre a conduta e o resultado chama-se nexo de 

causalidade. Por meio dele, o direito pode concluir quem é o real responsável 

pela conduta danosa. É possível dizer que não existe possibilidade jurídica de 

haver responsabilidade civil sem que haja um nexo de causalidade, fazendo 

referência a conduta e ao resultado. Sendo assim, evidencia-se a necessidade 
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de haver uma ligação entre a conduta do ofensor e o prejuízo gerado ao bem 

jurídico de outrem. 

A maioria doutrinária defende que o Código Civil Brasileiro adota a Teoria 

do dano direto e imediato a qual possibilita a interrupção do nexo causal. 

Estabelece que nem tudo a produzir um evento lesivo será causa desta lesão. 

Nas palavras de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho53, 

"seria apenas o antecedente fático que, ligado por um vínculo de 

necessariedade ao resultado danoso, determinasse este último como 

uma consequência sua, direta e imediata". 

Quando o fornecedor – por meio de suas atitudes não cooperativas e 

esquivarias – retira de si a responsabilidade pelo problema do produto 

transferindo-a ao consumidor, causa diretamente o evento do desvio produtivo 

do consumidor. Assim, evidencia-se o nexo causal entre a prática abusiva do 

fornecedor e o evento danoso dela resultante, seja qual for, inclusa a perda do 

tempo vital do destinatário final do produto54.   

 

3.4 – Principais Consequências da Não Responsabilização dos 

Fornecedores que causam o Desvio Produtivo do Consumidor 

 

Considerando a caracterização do tempo enquanto um Direito da 

Personalidade neste artigo, conclui-se que toda lesão a este bem deve ser 

indenizada. Quando o fornecedor obriga o consumidor a se desviar de suas 

competências, não se trata de um mero dissabor ou aborrecimento da vida 

cotidiana do consumidor. Antes, configura-se como uma lesão a um bem 

irrecuperável e irreparável, no caso, o tempo. 

 
53 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 
responsabilidade civil. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 3, p. 142. Apud 
FARIA, Milena Oliveira. O Desvio Produtivo do Consumidor: (Ir)responsabilidade do 
fornecedor, 2015, p. 76. 
54 DESSAUNE, 2017, p. 252-253. 
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A omissão da responsabilidade do fornecedor pela referida lesão, 

segundo o autor da teoria55, gera algumas consequências práticas, quais sejam: 

a não responsabilização do fornecedor gera um estimulo transmitido ao agente 

causador para que prossiga em suas ações lesivas e desleais ao consumidor, 

uma vez que os efeitos danosos do desvio produtivo do consumidor podem ser 

produzidos sem que haja coação. Além disso, segundo o autor, provoca a 

banalização da sociedade em geral no que tange a tais situações nocivas, 

deixando o fornecedor à vontade para multiplicar suas práticas. Por sua vez, o 

consumidor passa, consequentemente, por um aumento gradual de seu nível de 

frustração, irritação e de estresse, uma vez que dia após dia é submetido a tais 

ações lesivas, sem que se veja justiça e reparação pelo prejuízo experimentado 

por ele. 

Em consequência a todo este desencadeamento, o consumidor se vê 

obrigado a se afastar de suas realizações como ser humano – tudo o que lhe é 

importante para sua pessoa, o tempo para seu desenvolvimento – em busca de 

resolver os problemas nocivos causados pelo fornecedor. Tal deslocamento de 

competência limita sua liberdade de escolha do consumidor em como distribuir 

seu tempo e acaba, assim, impactando nos projetos de vida pessoal do 

consumidor com a possibilidade de lhe causar desconfortos emocionais, como 

angústia e tristeza. 

Sendo assim, não só o ordenamento jurídico brasileiro, como os 

aplicadores do direito veem-se ante a necessidade real de responsabilizar o 

fornecedor pelo dano temporal causado ao consumidor de modo a preservar a 

garantia de uma vida digna para a pessoa consumidora. O tempo não pode ser 

desperdiçado e muito menos limitado por terceiros. O tempo é um bem 

irrenunciável, irrecuperável e indispensável ao homem. Ao ser lesionado, deve 

ser reparado. 

 

 

 
55 DESSAUNE, 2017, p. 267. 
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CONCLUSÃO 

 

O tempo nos dias atuais é indiscutivelmente de extrema importância. 

Trata-se do suporte de toda a vida humana, uma vez que a desenvolvemos nesta 

linha temporal finita. É desta forma que o homem produz suas próprias atividades 

existenciais.  Concebe-se como algo irrecuperável, de valor inestimável e 

indispensável. A pessoa humana possui o direito de despender deste tempo para 

constituir suas próprias atividades, quaisquer que sejam. 

Sendo assim, o presente trabalho abordou a seguinte problemática: O 

tempo, ainda que não positivado, constitui um direito da personalidade ao 

homem? Se sim, o desvio produtivo do consumidor deve ser indenizado pelo 

fornecedor responsável civilmente? 

Apesar da previsão de tutela do tempo como um bem jurídico não estar 

presente em nenhum texto legal, é inegável e inquestionável tratar-se de um 

direito da personalidade humana, uma vez que se caracteriza enquanto suporte 

à própria vida – bem jurídico maior do ordenamento pátrio.  Consequentemente, 

deve ser tutelado com igualdade de importância aos demais bens jurídicos. 

Tal impasse ocorre quando o fornecedor, em desrespeito ao consumidor, 

não age conforme a lei e a boa-fé se desvencilhando de sua responsabilidade 

em sanar de modo rápido e espontâneo o problema de consumo. Assim, 

transfere ao consumidor deveres operacionais e custos materiais para a 

resolução do referido problema. Tal atitude do fornecedor leva o destinatário final 

da mercadoria a abrir mão de seu tempo e deslocar todas as suas tarefas e 

planos, desgastando-o e gerando um prejuízo irreparável ao bem jurídico ora 

discutido neste artigo. Em consequência, configura-se a lesão ao bem jurídico 

“tempo” quando há o desvio produtivo do consumidor. Assim, há o consequente 

dever do fornecedor em reparar tal dano extrapatrimonial, uma vez que lesionou 

um direito da personalidade. 

Conclui-se que a teoria do “Desvio Produtivo do Consumidor”, elaborada 

por Marcos Dessaune, combate diretamente os abusos dos fornecedores, 

confortáveis em perpetuar suas ações lesivas e desleais aos consumidores de 
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seus produtos. Tal teoria traz à tona a necessidade de positivar o “tempo” como 

um bem jurídico necessário ao desenvolvimento digno da pessoa humana, bem 

como o combate e a responsabilização de todo aquele que gera um prejuízo a 

este bem. O reconhecimento deste bem jurídico ao lado da responsabilidade do 

fornecedor geram uma melhor efetivação dos princípios fundamentais na seara 

consumerista, tutelando ainda mais o consumidor de modo a incentivar uma 

relação de consumo saudável.  
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