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Resumo:
Este artigo analisa o tempo como bem jurídico tutelável e o desperdício desse tempo 
como dano ao consumidor, conforme preconiza a teoria do desvio produtivo que, 
basilarmente, tem fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, tam-
bém na doutrina civilista com vistas à responsabilidade civil, e finalisticamente, tem 
nuance-chave firmada na doutrina consumerista ao contemplar a proteção integral 
da parte vulnerável. Apresenta expressiva validação na jurisprudência nacional con-
temporânea, desconstruindo a antiga figura do “mero aborrecimento” que gerava a 
indústria da reiteração de atos abusivos do consumidor quando tratava o dano moral 
experimentado pelo consumidor como mero dissabor do cotidiano nas situações em 
que despendia seu tempo para resolver impasses criados injustamente pelo fornece-
dor. O reconhecimento do tempo como bem jurídico autônomo e precursor deter-
minante na aplicação da reparação pelo desvio produtivo do consumidor representa 
verdadeiro progresso da proteção consumerista e consagra o direito personalíssimo 
à liberdade de escolha como vertente da dignidade da pessoa humana, responsabili-
zando o fornecedor que não age dentro dos parâmetros da boa-fé objetiva, prevenin-
do novos casos dessas práticas abusivas para compensar o dano moral sofrido pelo 
consumidor, restabelecendo a harmonia nas relações de consumo.
Palavras-chave: Direito. Bem jurídico. Prática abusiva.

Abstract:
This article analyzes time as a legal asset and the waste of that time as damage to 
the consumer, as advocated by the theory of productive deviation which, funda-
mentally, is based on the principle of human dignity, also on the civil doctrine with 
a view to civil liability, and finally, it has a key nuance established in the consumerist 
doctrine when contemplating the integral protection of the vulnerable part. It pre-
sents significant validation in contemporary national jurisprudence, deconstructing 
the old figure of “mere annoyance” that generated the industry of reiteration of 
abusive acts of the consumer when it treated the moral damage experienced by 
the consumer as a mere unpleasantness of everyday life in situations in which he 
spent his time to solve the problem. Deadlocks created unfairly by the supplier. 
The recognition of time as an autonomous legal asset and a decisive precursor in 
the application of reparation for the productive deviation of the consumer repre-
sents true progress in consumer protection and enshrines the very personal right 
to freedom of choice as an aspect of the dignity of the human person, making the 
supplier responsible who does not act within parameters of objective good faith, 
preventing new cases of these abusive practices to compensate for the moral dam-
age suffered by the consumer, restoring harmony in consumer relations.
Keywords: Mere annoyanc. Time as a legal asset. Abusive practice.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As relações de consumo são essenciais à sobrevivência em so-
ciedade, e com a evolução do Direito do Consumidor, após muitos 
avanços, surgem novos produtos e serviços, ampliando o relaciona-
mento entre fornecedores e consumidores. O ordenamento jurídico 
busca regular tais relações, porém, na prática, visando unicamente 
interesse próprio e imediato, as regras, não raro, são desrespeitadas 
por fornecedores, sejam de produtos sejam de serviços, que praticam 
condutas abusivas contra o consumidor, obrigando-o a defender-se 
e a depender da gravidade, até mesmo ter de socorrer-se do Poder 
Judiciário do Estado. As práticas abusivas, a título exemplificativo, 
implicam geralmente má prestação dos serviços, propaganda enga-
nosa, mau atendimento, dentre outras.

 Numa visão teleológica da atualidade, o dever de informar 
é implícito ao fornecedor de produtos e serviços de qualidade. Do 
ponto de vista jurídico, esse fato se faz representar pelos deveres le-
gais de disponibilizar de forma adequada seus produtos e serviços 
no mercado, priorizando qualidade e segurança, o que se amolda 
diretamente ao direito do consumidor, impondo a obrigação ao for-
necedor de não gerar riscos ou danos ao consumidor, agir de boa-fé; 
e tudo isso de modo espontâneo, rápido e efetivo. Ocorre que nas 
diversas formas de constituição da empresa, independentemente de 
seu porte, e até mesmo o próprio Estado (quando detentor de capital 

O próprio viver é morrer, porque não temos um dia a 
mais na nossa vida que não tenhamos, nisso, um dia 
a menos nela.

[ Fernando Pessoa ]
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 ]  empresarial ou mesmo responsável direto pela prestação do serviço 

comercial), ao invés de atenderem com qualidade o consumidor, a 
fim de satisfazer suas necessidades e expectativas, promovendo bem-
-estar, agem com descaso, má-fé, com despreparo, valendo-se de prá-
ticas abusivas de mercado, que tornam corriqueiros os atos lesivos ao 
consumidor, sejam culposos ou dolosos. Esses atos lesivos são ações 
com finalidade de auferir mais lucros à custa de sacrifício do consu-
midor ou omissões por parte do fornecedor, demostrando descaso 
ao não solucionar espontânea, rápida e efetivamente os problemas 
decorrentes do consumo de seus produtos e/ou serviços, causando 
contratempos desnecessários ao consumidor.

A prática abusiva aqui tratada, gera a obrigação de reparar o 
dano e reside no desequilíbrio causado pelo fornecedor ao tentar 
exonerar-se da responsabilidade, ou mesmo buscar atenuá-la inde-
vidamente, configurando prática vedada pelos arts. 25; 39, V e 51, I e 
IV do CDC. Nessa ótica, o fornecedor age induzindo o consumidor 
a tomar decisões forçadas que o levam muitas vezes à renúncia de 
seus direitos, ferindo sua plena liberdade de escolha por força das 
arbitrariedades criadas pelo fornecedor. A violação de tais direitos, 
mitiga a liberdade de escolha, direito personalíssimo, que por sua 
vez é alicerçado no princípio da dignidade humana, portanto ferindo 
moralmente o consumidor (sujeito passivo), ensejando a reparação 
pela responsabilidade civil decorrente do dano de natureza existen-
cial (extrapatrimonial). 

Impende demonstrar neste artigo o tempo como bem jurídico 
autônomo, portanto, tutelado e reparável. Ocorre a lesão ao tempo 
do consumidor quando desperdiçado em decorrência de práticas 
abusivas do consumidor, um cenário que se caracteriza quando o 
consumidor se vê obrigado ao desperdício de tempo, desviando-se 
por consequência de suas atividades necessárias e rotineiras como 
o trabalho, ou simplesmente por ele preferidas como o lazer, para 
suportar um ônus causado pelo fornecedor, levando em conta a 
vulnerabilidade inerente à sua condição de consumidor. Portanto, 
a simples ideia do mero aborrecimento vem perdendo força em 
decorrência da crescente aplicação da teoria do desvio produtivo 
nos tribunais, pois o não reconhecimento da perda desse tempo 
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e sua consequente reparação, implicaria ainda que indiretamente, 
enriquecimento sem causa do fornecedor, transferindo o seu ônus 
de resolver o conflito por ele causado para o consumidor, que, em 
defesa de seu patrimônio e na tentativa de solucionar o conflito, 
despende seu tempo produtivo. 

No presente artigo, serão apresentados os diversos aspectos 
inerentes ao desvio produtivo, partindo de uma premissa constitu-
cional, passando pelo instituto basilar que o justifica na responsabi-
lidade civil, demonstrando o caráter protetivo do Código de Defesa 
do Consumidor (doravante CDC) para com o consumidor (tutela da 
parte frágil), firmando o caráter reparatório relativo ao desvio produ-
tivo  e promover justiça na esfera consumerista. De fato, a efetividade 
do tempo como bem jurídico tutelado, depende de reparar o sujeito 
passivo (consumidor) e, ao mesmo tempo, punir o sujeito ativo (for-
necedor), a fim de garantir  a reparação integral dos danos sofridos 
e a prevenção de novos abusos (caráter pedagógico da responsabili-
dade civil), salvaguardando o consumidor em face das práticas co-
merciais abusivas e maléficas à sua integridade e liberdade, por fim, 
preservando a dignidade da pessoa humana.

O TEMPO DO CONSUMIDOR COMO BEM JURÍDICO 
AUTÔNOMO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO

A defesa do consumidor se apresenta na Carta Magna, no bojo 
dos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, no inciso XXXII, 
como a tutela do Estado na guarda nas relações de consumo, o que re-
sultou no art. 48 do ADCT, que embora prescrevendo o prazo de 120 
dias para que o Código do Consumidor fosse elaborado, veio nascer 
de fato a respectiva Lei de n. 8.078 com sua publicação somente em 
11 de setembro de 1990. Visando a proteção necessária nas relações 
de consumo, a Lei definiu regramentos na esfera cível, processual, 
administrativa e penal. Segundo Saleme (2020), na cível destaca-se a 
definição das responsabilidades e mecanismos para a reparação dos 
danos decorridos da infração; na administrativa veio munir o poder 
público com poderes legítimos e necessários para que pudesse atuar 
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 ]  nas relações de consumo; e na penal, prevendo até mesmo novos 

tipos criminais e suas respectivas punições. Além dessas esferas, o 
CDC contempla ainda situações de natureza processual, tal como a 
inversão do ônus da prova. Além disso, agregou princípios na defesa 
do consumidor com disposições que perpassam a responsabilidade 
civil objetiva, vícios dos produtos e serviços, garantias, dos danos ao 
consumidor, dos prestadores de serviços e sua respectiva responsa-
bilidade, as práticas abusivas, desconsideração da personalidade ju-
rídica, e ainda define os direitos coletivos, individuais homogêneos 
e os difusos (SALEME, 2020, p. 139). Ainda, Edson Ricardo Saleme 
(2020, p. 288), salienta:

Outros propósitos foram a criação de mecanismos próprios a fim de coibir 
cláusulas abusivas que se mostrem excessivamente onerosas ao consumi-
dor, o atendimento a suas necessidades essenciais, a preservação da digni-
dade, saúde e segurança, a proteção dos interesses econômicos, a melhoria 
da qualidade de vida, a busca de harmonia nas relações consumeristas.

A CRFB/1988 em seu art. 5º, prevê a reparação integral no in-
ciso V, que de acordo com Moraes (2014), não permite remanescer 
qualquer dúvida sobre a obrigatoriedade da integral reparação ao 
ofendido em virtude dos prejuízos por ele sofridos, sejam materiais 
ou morais (MORAES, 2014, p. 51). Os ideais constitucionais de res-
peito à dignidade do consumidor e a promoção da igualdade, leva-
ram à inspiração do CDC, uma lei de ordem pública, índole consti-
tucional e interesse social (CABRAL, 2016).

Assim, enquanto de um lado a lei estabelece que um grupo é composto 
por vulneráveis – os consumidores; de outro lado, há um grupo que deve 
respeitar os direitos a eles conferidos e pautar sua conduta nos limites de 
atuação ética que a lei estabelece – os fornecedores (CABRAL, 2016, p. 56).

Impende ressaltar a importância da responsabilidade civil nas 
relações de consumo, aferindo sua intrínseca relação com o tema do 
presente artigo. Com fins didáticos, explica-se que essa responsabili-
dade nasce de uma agressão ao interesse particular, pressupondo que 
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a priori um ato ilícito, revestindo-se de conduta positiva ou negativa, 
sujeita o infrator ao pagamento de uma compensação à vítima, desde 
que esta conduta guarde nexo de causalidade e cause de fato dano ao 
particular. As pessoas jurídicas mesmo não tendo a existência onto-
lógica das pessoas naturais, respondem consequentemente, com seu 
patrimônio, por todos os atos ilícitos que praticarem, através de seus 
representantes (levando em conta o implícito risco da atividade). A 
ideia geral da responsabilidade civil surge de uma obrigação derivada, 
ou melhor, um dever jurídico sucessivo, levando em consideração a 
ocorrência de um fato jurídico latu sensu. O princípio geral aqui con-
templado está na “proibição de ofender” outrem, e causando prejuízo 
seja dolosa ou culposamente, nasce o dito dever jurídico sucessivo de 
indenizar proporcionalmente aos interesses lesados. Logo, analisan-
do o respectivo dispositivo jurídico, afere-se que a ninguém é dado 
causar prejuízo a outrem ou terminologicamente “neminem laedere” 
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2020, p. 925), resultando ao que 
dispõe o artigo 186 do Código Civil (doravante CC) de 2002.

 Após brevemente delimitar-se o ato ilícito, cabe trazer à bai-
la a importância da função da consequente reparação civil, e neste 
ponto três funções podem ser observadas: compensatória do dano 
à vítima; punitiva ao ofensor; e desmotivação social da conduta le-
siva (o que no âmbito das relações de consumo resultaria em maior 
qualidade e bem-estar ainda que indiretamente a outros consumi-
dores). Essa reparação primeiramente visa retornar a situação ao 
status quo ante, repondo-se o bem perdido ou quando não mais 
possível, estabelecendo um quantum indenizatório em pecúnia 
como compensação; em sequência ressalte-se que a prestação im-
posta ao ofensor, acaba por persuadi-lo a não mais lesionar, geran-
do certo efeito punitivo pela ausência de cautela em seus atos; e por 
fim, desencadeia-se uma terceira função, que se projeta além dos 
sujeitos diretos da relação, de cunho sócio educativo, tornando-se 
público à sociedade que condutas similares não serão toleradas 
(GANGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2020).

 Nesse diapasão o CC se mostra congruente com a reparação 
no artigo 927, dispondo sobre a obrigação de reparar o dano causado 
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 ]  a outrem, proveniente de ato ilícito (BRASIL. CCB, 2002). Assim, a 

responsabilidade civil no CDC é objetiva, na qual, adota-se um amplo 
conceito, e segundo Felipe Braga Netto (2021, p. 201) “é amplo o bas-
tante para compreender todos que disponibilizam produtos ou servi-
ços com habitualidade, mediante remuneração – responde, sem culpa, 
pelos danos sofridos pelos consumidores”. Inspirada na teoria do risco, 
a responsabilidade aqui tratada, baseia-se no fato de que quem aufere 
bônus (lucros), suporta o ônus (danos). Assim, infere-se de plano que 
bastam apenas o dano sofrido (seja material e/ou moral), e o nexo de 
causalidade para que seja invocada a responsabilidade civil do forne-
cedor, ficando inicialmente de lado o elemento culpa.

O art. 14 do CDC categoriza a adoção da responsabilidade civil 
objetiva, excetuando no §4º, os profissionais liberais, que somente res-
ponderão se lhes for apurada culpa relativa aos danos suportados pelos 
consumidores, como ocorre nos casos de erros cometidos por médicos 
na prestação do serviço contratado (BRAGA NETTO, 2021, p. 201). 

Paulo Lobo (2018, p. 83) destaca princípios, posicionando-se 
sobre a noção principiológica do CDC:

[...] os princípios são espécies de normas jurídicas, hierarquicamente su-
periores, podendo ter enunciações autônomas ou estar contidos como ex-
pressões em outras normas jurídicas. No art. 187, as expressões “boa-fé” e 
“bons costumes” são princípios, pois o ato jurídico que exceder os limites 
por eles impostos será considerado ilícito e, consequentemente, nulo. Rela-
tivamente ao contrato, o Código Civil faz menção expressa à “função social 
do contrato” (art. 421) e, nesse ponto, foi mais incisivo que o Código de 
Defesa do Consumidor. Consagrou-se, definitivamente e pela primeira vez 
na legislação civil brasileira, a boa-fé objetiva, exigível tanto na conclusão 
quanto na execução do contrato (art. 422)”.

Segundo Braga Netto (2021), o CDC se mostra uma norma de 
alto teor principiológico, apresentando uma sistemática de princípios 
específicos, muitas vezes expressos, sem restringir os de alcance mais 
amplo do ordenamento jurídico pátrio. Vale destacar alguns desses 
princípios de suma importância à temática em análise:



D
IÁ

LO
G

O
S 

EM
 D

IR
EI

TO
  —

  V
O

LU
M

E 
U

M
 

23O TEMPO DO CONSUMIDOR COMO BEM JURÍDICO AUTÔNOMO,  
O DANO POR DESVIO PRODUTIVO E A CONSEQUENTE REPARAÇÃO

A vulnerabilidade do consumidor, como princípio inspirador 
na edição do CDC, busca o equilíbrio nas relações de consumo, já 
que o fornecedor é detentor dos processos produtivos e/ou comer-
ciais e acaba por privilegiar-se deste domínio, ficando o consumi-
dor naturalmente em desvantagem. Logo, a norma, em busca da 
equidade, traz em seu art. 4º, I, disposição expressa, determinando 
presunção absoluta, mas ficando à cargo da doutrina e jurispru-
dência sua construção. Torna-se de igual importância destacar o 
princípio da reparação integral, que guarda íntima relação com o 
resultado do desvio produtivo. Assim, os danos causados ao con-
sumidor, materiais ou morais, devem ser inteiramente reparados, 
indenizando o consumidor ou até mesmo terceiros equiparados, 
por todos os prejuízos individuais, coletivos e difusos. O dever de 
transparência, é outro princípio destacável, que consiste num agir 
não ardiloso, ou seja, conduta de não ocultar, propósitos poucos 
louváveis, impondo às partes um dever intrínseco de lealdade re-
cíproca. No sistema de consumo, a informação é crucial e, por este 
princípio, infere-se o direito à informação por parte do consumidor 
e em contrapartida o dever do fornecedor de informar, cabendo a 
este prestar as informações de forma simples e acessível, satisfa-
tória e clara, evitando contratempos e entrelinhas; caso contrário, 
pode-se desencadear a responsabilidade e consequente indeniza-
ção, como por exemplo a caracterização de propaganda enganosa, 
ou até mesmo situações mais graves como o caso de produtos que 
apresentem sérios e eminentes riscos no consumo. Por fim, a boa-
-fé objetiva, como cláusula geral, consiste no conjunto de deveres 
impostos ao vínculo negocial, guardando relação com o princípio 
da transparência, de agir com lealdade e cooperação, não agindo 
por condutas que esvaziem as legítimas expectativas da outra parte. 
Em especial, sobre este princípio, Gilmara Tayama (2014) salien-
ta que o CDC não se preocupa com questões de ordem subjetiva, 
procurando apenas preocupar-se em analisar a relação no plano 
dos fatos para identificar quem dos sujeitos da relação de consumo 
está agindo ou não com boa-fé, ou seja, o quesito culpa é deixada 
de plano, para se verificar essencialmente o nexo causal que levou o 
surgimento da responsabilidade pelo dano.
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PASSÍVEL DE REPARAÇÃO

Reis (2020) apresenta a noção de que, embora não haja reco-
nhecimento expresso de seu valor jurídico por si só, e muitas vezes 
seu inevitável decurso, passa despercebido, imensurável é a impor-
tância desse fato na vida da pessoa, pois diz respeito à sua própria 
existência, ou seja, sua vida, e esta por sua vez, é objeto de tutela 
no âmbito constitucional, portanto, coloca o tempo em posição de 
bem jurídico reparável. O tempo de vida gasto pelo consumidor para 
resolver problemas provenientes da má prestação de serviços, pro-
dutos sem a qualidade, má-fé ou erros do fornecedor, gera prejuízo 
diretamente à existência do sujeito passivo do abuso, afinal ativida-
des são deixadas de lado para tal, como uma atividade laboral, tem-
po de descanso e/ou lazer, ainda suportando aborrecimentos que se 
perpetuam a ponto de serem considerados insuportáveis, ultrapas-
sando assim os limites do “mero aborrecimento”. Assim, a perda de 
recursos produtivos pelo despendimento do tempo, ocorre quando 
fornecedores de forma abusiva criam obstáculos para a resolução de 
problemas, o que em tese seria desvantajoso para estes, se resolvidos 
fossem. Nessa perspectiva, há razoabilidade em exigir do fornece-
dor, proporcionalmente à reparação, dada sua ação ou omissão que 
feriram o direito do consumidor. Não se trata de mera banalização 
do instituto da reparação civil, criando uma indústria de produção 
de danos reparáveis, mas o ideal tratamento às diversas situações de 
abuso crescentes, numa visão atual de mudança social no âmbito in-
dustrial e comercial, afetando a harmonia das relações de consumo.

O reconhecimento do dano temporal autônomo se mostra cada 
vez mais palpável, pois injustamente, atingem-se direitos fundamen-
tais à dignidade e à liberdade do ser humano, passando o tempo a ser 
realmente valorado na responsabilidade civil, levando em conta as 
consequências do prejuízo à vida por sua violação; tal usurpação não 
pode passar por despercebida nas demandas consumeristas. A rigor, 
o tempo como objeto da teoria do desvio produtivo do consumidor, 
não se refere unicamente ao gasto em demandas judiciais, mas tam-
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bém aquele gasto na simples demora além do avençado na prestação 
de um serviço (ressalvados os casos especiais – caso fortuito ou força 
maior, culpa exclusiva da vítima) que resulte prejuízo às atividades 
do consumidor, além do tempo gasto na tentativa de solução de pro-
blemas à nível administrativo, constituindo dano indenizável tal pre-
juízo perpetrado pelos fornecedores.

Pablo Stolze e Pamplona Filho (2020, p. 965) definem o tempo 
como “fato jurídico em sentido estrito ordinário”. Em outras pala-
vras, significa dizer que o tempo é um acontecimento natural com 
efeitos jurídicos, que na órbita do desvio produtivo do consumidor, é 
indiscutível a sua tutela.

DANO MORAL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO

As relações de consumo são constituídas de obrigações; e quan-
do descumpridas implicam prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial 
a outrem, que por sua vez transforma a obrigação em responsabilida-
de. O dano moral como espécie de prejuízo extrapatrimonial, para que 
seja indenizável, fazem-se necessários alguns requisitos segundo Stolze 
e Pamplona Filho (2020): como primeiro requisito, deve haver a viola-
ção de um interesse jurídico de natureza extrapatrimonial ao sujeito de 
direito, pressupondo que houve agressão (cometimento de ato ilícito) 
ao bem juridicamente tutelado (vida, liberdade, por exemplo); como 
segundo requisito, certeza do dano, somente sendo reparável dano 
certo e efetivo, caso contrário, de forma arbitrária estaria compelindo 
alguém a compensar um dano hipotético. Assim, tal requisito é ineren-
te ao plano de existência. Por fim, o terceiro requisito é a subsistência 
do dano, ou seja, se já outrora reparado, perde-se por consequência o 
interesse em suscitar o instituto da responsabilidade civil. 

 Faz-se pertinente ainda, destacar o posicionamento da dou-
trina e jurisprudência traduzidos na edição de um enunciado pro-
movido pelo CJF na V jornada de Direito Civil em parceria com o 
STJ no tocante ao dano moral indenizável, de conteúdo remissivo 
à norma contida no art. 927, do CC/2002: Enunciado 445 “O dano 
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 ]  moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de 

sentimentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento”. 

No plano infraconstitucional, segundo Braga Netto (2021), o 
CDC, em seu art. 6º, VI, posiciona a compensação dos danos morais, 
como direito básico do consumidor, porém na legislação nacional 
não existe conceito legal de dano moral. Embora extrapatrimonial 
em sua caracterização, o dano moral, tecnicamente apresenta aspec-
to contraditório no que diz respeito à reparação, que, ao ser reali-
zada patrimonialmente, na realidade, há puramente a finalidade de 
amenizar o sofrimento da vítima, constituindo verdadeiro regime 
compensatório, já que seria impossível restaurar o estado anterior ao 
dano. Um fator dificulta distinguir o que seria dano moral, pois tra-
ta-se de algo extremamente subjetivo, que depende da especificidade 
do caso concreto, e inevitavelmente coloca em questão que agressões 
perfazem o dano moral. O sentido do dano moral está ligado ao seu 
caráter compensatório, pois não sendo possível, por exemplo, ressar-
cir a dor da vítima, sua humilhação, a perda de um projeto de vida, 
da honra, à luz das circunstâncias, qualquer dano grave à personali-
dade, pode ser considerado como tal. Assim, são relativos os níveis 
de aborrecimento que geram o dano moral; Braga Netto (2021, p. 
244) elucida que “Há os tolos, e há os gravíssimos, que a rigor nem 
aborrecimento são, e sim danos psíquicos de elevada estatura”.

A jurisprudência vem buscando o equilíbrio na concessão dos 
danos morais, sendo certo que não se pode concedê-los demasia-
damente, sob pena de banalização do instituto, assim como não se 
deve aferi-los com excessiva severidade, enfraquecendo o caráter 
protecionista da legislação e negando o devido amparo a lesões que 
causam de fato humilhação e dor, estas indiscutivelmente merecedo-
ras da reparação compensatória. Ainda na seara da jurisprudência, 
a uniformização traz segurança jurídica mantendo-se a coerência, 
porém, cada caso goza de diferente contexto, devendo o julgador se 
atentar, pois lida-se inerentemente com a dignidade da pessoa huma-
na, a qual merece especial cautela.

 Em confluência, Flávio Tartuce e Daniel Amorim (2021, p. 
180), afirmam que “Pelo bom senso, pela equidade e pelas máximas 
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de experiência, deve estar evidenciada a lesão aos direitos da perso-
nalidade, para que se possa falar em dano imaterial reparável. Isso, 
para que o nobre instituto do dano moral não caia em desprestígio”. 
A propósito, vale destaque a orientação contida na VI jornada de 
direito civil, na edição do enunciado nº 550 que diz: “A quantificação 
da reparação por danos extrapatrimoniais não deve estar sujeita a 
tabelamento ou a valores fixos”.

O quantum do dano moral depende de vários fatores para que 
se atinja a razoabilidade e a proporcionalidade, como as circunstân-
cias em que surgiu a obrigação de reparar, a participação de agentes 
externos à relação de consumo, a existência de culpa concorrente do 
consumidor, a extensão do dano, a condição econômica do autor do 
dano e do ofendido, e até mesmo entendimentos jurisprudenciais à 
cerca do que e quanto é passível de indenização. A ausência de parâ-
metros legais (em razão da subjetividade) muitas vezes dá margem a 
desproporcionalidades gigantescas. Os julgados têm admitido, prin-
cipalmente no âmbito do STJ, excepcionalmente em recursos espe-
ciais, o reexame dos valores fixados a título de dano moral, alteran-
do o quantum da condenação, aumentando ou reduzindo de acordo 
com o caso, quando exorbitante, abusivo ou mesmo insignificante. 
Para Braga Netto (2021) o instituto apresenta ainda função dúplice, 
ao revelar seu caráter punitivo e também pedagógico; visa-se deses-
timular o ofensor a repetir o ato, com a devida inibição da conduta 
antijurídica por meio da perda patrimonial deste; entretanto, sem 
que isto signifique o enriquecimento ilícito da vítima; devolvendo a 
harmonia nas relações de consumo.

As práticas abusivas ensejam dano moral com fundamento no 
art. 39 do CDC, que elenca explicitamente as práticas abusivas, as 
quais representam danos indenizáveis ao consumidor exposto a tais 
condutas, afinal, fere diretamente princípio basilar do CDC, a boa-fé 
objetiva; conforme salienta Braga Netto (2021, p. 401): “a boa-fé ob-
jetiva produz efeitos antes, durante e depois da conclusão do contra-
to. Há, portanto, efeitos pré-contratuais e pós-contratuais. Isso vale, 
também, como não poderia ser diferente, para as práticas abusivas”. 
Para o autor, algumas dessas práticas guardam intrínsecas ligações 
com o desvio produtivo, por esse motivo convém citá-las e correla-
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 ]  cioná-las, a fim de demonstrar o surgimento do dano moral passível 

de reparação ao consumidor. Um clássico exemplo são os produtos 
enviados ou serviços prestados sem solicitação prévia, uma prática 
agressiva de marketing, que consiste no envio do cartão de crédito 
sem solicitação, cuja súmula 532 do STJ editada em junho de 2015, 
caracteriza como ato ilícito indenizável, e ainda sujeito à aplicação de 
multa administrativa. O art. 39 do CDC, em seu inciso III, equipara 
esta prática às amostras grátis, constituindo mera liberalidade do for-
necedor e inexistindo obrigação de pagamento. Outro caso é a não 
estipulação de prazo para cumprimento de obrigação pelo fornece-
dor, presente também no art. 39, em seu inciso XII, viola o equilíbrio 
entre as prestações, pois o consumidor acaba por não ter garantia 
alguma que a obrigação se cumprirá, ficando à mercê do tempo que 
o fornecedor preferir cumprir.

O que todas estas práticas têm em comum, além do inconve-
niente gerado ao consumidor, é o tempo despendido para que sejam 
desconstituídas, quando ele, administrativamente tenta reverter a si-
tuação, e sem sucesso, acaba despendendo seu tempo produtivo pelo 
abuso sofrido, ou mesmo se vê obrigado a recorrer a uma demanda 
judicial para que seu direito seja respeitado; ficando o fornecedor 
sujeito, por consequência, ao pagamento de indenização por danos 
morais, a propósito Tartuce e Daniel (2021, p. 357) salientam:

O art. 39 da Lei 8.078/1990 tipifica, mais uma vez em rol exemplificativo ou 
numerus apertus, uma série de situações tidas como ensejadoras do abuso 
de direito consumerista. Muitas das hipóteses ali descritas são bem comuns 
na contemporaneidade, sem excluir outras que surgirem pela evolução das 
relações negociais. Deve-se entender que constitui prática abusiva qualquer 
conduta ou ato em contradição com o próprio espírito da lei consumerista.

Cavalieri Filho (2010, p. 136, 137) assevera:

As práticas abusivas são ações ou condutas do fornecedor em desconformi-
dade com os padrões de boa conduta nas relações de consumo. São práticas 
que, no exercício da atividade empresarial, excedem os limites dos bons 
costumes comerciais e, principalmente, da boa-fé, pelo que caracterizam o 
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abuso do direito, considerado ilícito pelo art. 187 do Código Civil. Por isso 
são proibidas.

Pode-se assim inferir que as práticas abusivas são constituídas 
mediante a quebra da boa-fé, sob a roupagem do exercício irregular 
do direito, de forma portanto abusiva, excedendo em consequência os 
limites dos bons costumes nas práticas empresariais, constituindo a ili-
citude condenada no art. 187, CC, em confluência com o disposto no 
art. 39 do CDC, ao disciplinar um rol exemplificativo para tais práticas.

É possível estabelecer distinção entre dano moral e “mero 
aborrecimento”. Conforme Layanna Magalhães, a teoria do mero 
aborrecimento tem sido reconhecida pelo Judiciário como mero dis-
sabor do dia a dia, e sem nenhum potencial de causar danos à esfera 
personalíssima do indivíduo, e infelizmente tem se traduzido como 
banalização das fundamentações jurídicas, negando muitas vezes 
indenização aos consumidores lesados. Trata-se de fato contumaz e 
imperceptível, considerado simples fato da vida, incapaz de abalar o 
psicológico ou emocional do consumidor, porém, deve-se observar 
que, havendo algum desrespeito ao consumidor, não deve passar por 
despercebido, afinal se o que gerou a situação foi ato ilícito, guar-
dando o devido nexo de causalidade com o fato de o consumidor ser 
impulsionando a se socorrer do Judiciário, pois sem que se sentisse 
lesado não o faria, deve sim receber a tutela judiciária, caso contrário, 
estaria ferindo a própria vontade do legislador ao regular as relações 
de consumo.

Explica-se, por oportuno, que a denominada “indústria do 
dano moral” (CAVALIERI FILHO, 2010) caracterizada por uma 
série de demandas frívolas, que não merecem tutela jurídica, por 
exercício abusivo de direito de ação pelo consumidor, deu origem 
ao “mero aborrecimento”, que com certo tempo passou a ser a tônica 
dos julgados consumeristas, sem que o magistrado desse a devida 
importância à causa submetida à sua análise. Por esse motivo, o mero 
aborrecimento, após reiterados julgados, foi consagrado no Enun-
ciado 159 do CJF: “O dano moral, assim compreendido todo dano 
extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento 
inerente a prejuízo material” e ainda como fundamento de vários jul-
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 ]  gados do TJRJ, sumulado no n. 75 dos seus enunciados, de seguinte 

teor: “O simples descumprimento de dever legal ou contratual, por 
caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano 
moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a 
dignidade da parte”.

Ocorre que a condenação ao pagamento de danos morais, com 
caráter punitivo e pedagógico, é o meio mais eficaz de desestimular 
as condutas abusivas, porém para que isto ocorra, o valor não pode 
ser irrisório, observando-se o perfil econômico do lesador, além de 
ser condizente com o dano causado, gerando uma indenização justa, 
cumprindo também um caráter compensatório, sem que promova o 
enriquecimento ilícito. As garantias e direitos não podem ser nego-
ciados pela colaboração a satisfação de grandes empresas, sob pena 
de não se assegurar o fiel cumprimento da lei, e regressar no que diz 
respeito às conquistas trazidas pelo CDC, sob o pretexto de um su-
posto “desafogamento” das demandas judiciais. 

Volpato et al. (2021) explicam o mero aborrecimento ligado a 
situações que embora lesivas e desrespeitosas, são consideradas co-
muns do dia a dia, vistas como normais e totalmente suportáveis, o 
que na realidade, no âmbito consumerista muitas vezes não reflete a 
realidade, e o lesado à mercê do  Judiciário repleto de demandas, aca-
ba por ficar desamparado, com o argumento genérico de que deferir 
este tipo de reparação em muitas demandas criaria uma indústria do 
dano moral, quando na verdade, o que se gera em contrapartida é 
impunidade, ou verdadeiramente a indústria do mero aborrecimen-
to, com negativas reiteradas nas decisões que versaram no judiciário 
descaracterizando o dano moral e estimulando as empresas a conti-
nuarem os abusos. Portanto, quando o descaso do fornecedor ultra-
passa o mero aborrecimento e acarreta desgastes de ordem emocio-
nal e psicológica no consumidor que tem sua expectativa de solução 
do problema frustrada e o seu tempo furtado, há configuração do 
dano moral.

Recentemente a OABRJ, por meio de sua Procuradoria Seccio-
nal, peticionou ao TJRJ a sumulação da teoria do desvio produtivo 
do consumidor, considerando-a um avanço na área consumerista, 
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após um estudo desenvolvido ao longo de sete meses das reiteradas 
decisões favoráveis no TJ e STJ sobre a referida tese, além de notícias 
internacionais sobre o assunto que compunham o pedido. Uma me-
dida intrinsecamente ligada à proteção da coletividade, finalmente 
promovendo a queda da súmula 75 no TJ sob fundamentos do “mero 
aborrecimento” que assolava a classe dos advogados, garantindo di-
reitos e evitando abusos, para uma sociedade mais justa (BITTAR, 
2019). Convém trazer o teor da ementa do processo administrativo 
que acarretou de fato a superação da tese do “mero aborrecimento”:

PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A REQUERIMENTO 
DO CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CEDES, MEDIANTE PROVO-
CAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO JUDI-
CIÁRIA DO RIO DE JANEIRO (OAB/RJ). PROPOSIÇÃO DE CANCE-
LAMENTO DO VERBETE SUMULAR Nº 75, DESTE TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE JULGADOS DESTA 
CORTE, E TAMBÉM DO STJ, NO SENTIDO DE QUE O INADIMPLE-
MENTO CONTRATUAL É, SIM, CAPAZ DE GERAR DANO MORAL, 
DESDE QUE HAJA LESÃO A ALGUM DOS DIREITOS INERENTES À 
PERSONALIDADE, ADOTANDO-SE A TEORIA OBJETIVA, EM DETRI-
MENTO DA TEORIA SUBJETIVA A QUE ALUDE O ENUNCIADO DE 
SÚMULA, QUANDO FAZ REFERÊNCIA AO MERO ABORRECIMEN-
TO, EXPRESSÃO DEMASIADAMENTE AMPLA E CAPAZ DE GERAR 
AS MAIS DIVERSAS E VARIADAS INTERPRETACÕES, POR PARTE 
DE CADA MAGISTRADO, DIANTE DE CASOS CONCRETOS FUN-
DADOS EM UM MESMO FATO DANOSO, COM VIOLAÇÃO, ASSIM, 
DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. JUL-
GADOS DESTA CORTE DE JUSTIÇA QUE, DESDE OS IDOS DE 2009, 
TRAZEM DENTRE OS DIREITOS DA PERSONALIDADE O TEMPO DO 
CONTRATANTE, QUE NÃO PODE SER DESPERDIÇADO INULTIL-
MENTE, TOMANDO POR BASE A MODERNA TEORIA DO DESVIO 
PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SÚMULA QUE NÃO MAIS SE COA-
DUNA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTE SODALÍCIO, 
E, QUE ACABA POR SERVIR DE AMPARO PARA QUE GRANDES EM-
PRESAS, EM FRANCA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJE-
TIVA, CONTINUEM A LESAR OS DIREITOS DOS CONTRATANTES, 
SOB O AMPARO DE QUE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO 
É CAPAZ DE GERAR MAIS DO QUE MERO ABORRECIMENTO. ACO-
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Nº 75, DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTE 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (BRASIL. TJRJ. Processo Administrativo nº 
0056716-18.2018.8.19.0000. Requerente: Desembargador diretor geral do 
Centro de estudos e debates do tribunal de justiça – CEDES. Relator: Des. 
Mauro Pereira Martins. Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018).
  

Portanto, a queda do “mero aborrecimento” utilizado como 
fundamentação geral de várias decisões que refletiam impunidade, 
representa avanço na proteção da coletividade na esfera consumeris-
ta, desestimulando empresas a praticarem condutas que acarretem 
danos morais a consumidores, reforçando o caráter pedagógico de 
uma iminente punição ao fornecedor que se disponha a violar algum 
direito que acarrete dano moral pela quebra da boa-fé objetiva, como 
ocorre no desvio produtivo do consumidor.

O DESVIO PRODUTIVO E A CONSEQUENTE REPARAÇÃO

Os infortúnios criados pelos fornecedores nas relações de consu-
mo geram questões a serem solucionadas pelos consumidores e, com a 
massificação das demandas de consumo, torna-se cada vez mais traba-
lhoso e demorado tratar dos impasses, exigindo perda de tempo consi-
derável, tempo este que poderia ser revertido em favor do consumidor, 
ao investi-lo em outras questões do dia a dia. Os efeitos deste cenário, 
ultrapassam a razoabilidade, pois a má prestação de um serviço pode 
transformar o direito à paz, à tranquilidade em irritação e frustração; 
portanto ao experimentar o desperdício de tempo com estas situações, 
o consumidor tem sua dignidade violada, tornando-se importante o 
reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do fornecedor que, 
ao assumir o risco do empreendimento, deve este arcar com os even-
tuais danos decorrentes de sua atuação, sejam eles patrimoniais, ou 
extrapatrimoniais como a perda do tempo útil pelo consumidor, ense-
jando o  respectivo dano moral (GUGLINSKI, 2012).

Stolze e Pamplona Filho (2020) asseveram que, embora o dano 
moral não apresente conteúdo pecuniário, lesionando a esfera perso-
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nalíssima que viola direitos inerentes à vida privada, refletirá neces-
sariamente em reparação por lesionar bem jurídico tutelado pela CF. 
Com o desvio produtivo não poderia ser diferente, já que “deve-se 
atentar para louvável ampliação dos casos de dano moral, em que 
está presente um aborrecimento relevante, notadamente pela perda 
do tempo” (TARTUCE, 2021, p. 180). Por esses motivos, entende-
-se pela necessidade de reparação todas as vezes que o consumidor 
deixar de utilizar seu tempo em prol de seus próprios interesses, des-
viando-se de suas atividades, para resolver transtornos oriundos de 
atos cometidos pelo fornecedor.

A categorização do desvio produtivo como prática abusiva é 
totalmente viável, partindo da premissa pela qual o fornecedor, ao 
exercer conduta ilícita pelo uso irregular de um direito, acaba por 
causar dano temporal ao consumidor, pois conforme a doutrina “o 
rol de condutas abusivas é meramente exemplificativo, tendo as mais 
variadas formas de superioridade e vantagem indevidas realizadas 
pelo fornecedor em face do consumidor que caracteriza tal conduta” 
(CABRAL et al., 2019, p. 67).

Ainda, segundo Cabral et al. (2019), o abuso neste caso está 
em fazer o consumidor “perder tempo”, que lhe e subtraído de forma 
indevida, além do necessário, algo intangível, ininterrupto, e irrever-
sível, o que vem a desrespeitar a própria personalidade do indivíduo, 
por inobservância aos deveres de bom atendimento. Atualmente, 
tempo é um bem jurídico relevante e deve ser respeitado, por suas 
características que o tornam inacumulável e irrecuperável, portanto 
digno da proteção no ordenamento pátrio, com a devida reparação 
do dano moral, conforme o basilar art. 5º da CRFB de 1988 em seus 
incisos V e X.

Dessaune (2019) defende a posição de que o fornecedor, ao es-
quivar-se abusivamente de suas responsabilidades, evidencia o nexo 
de causalidade que resulta na prática abusiva de desvio produtivo do 
consumidor, levando este a renunciar seu fundamental direito à vida 
pelo tempo despendido. A vedação às práticas abusivas relaciona-
-se à imposição de observância da boa-fé objetiva nos contratos de 
consumo, na medida que se constitui em expressão da norma geral 
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 ]  proibitiva de abuso e direito. Assim, a perda do tempo do consumi-

dor em resolver problemas consumeristas o qual não deu causa deve 
ser, progressivamente, tutelada pelo direito, visando inibir as práticas 
abusivas dos fornecedores de produtos e serviços, tornando-se uma 
forma de punição para aqueles que negligenciam ou desrespeitam 
o consumidor. Neste sentido a jurisprudência, aos poucos utilizan-
do-se das nuances do dano moral, passa agora adotar a expressão 
“dano temporal”, demonstrando-se, que realmente há responsabili-
dade civil pela perda de tempo útil nas soluções consumeristas. O 
reconhecimento do desvio produtivo está condicionado inicialmente 
a alguns pressupostos e, para que o fornecedor seja responsabilizado 
civilmente, segundo Dessaune (2019, p. 29): 

(1)o problema de consumo potencial ou efetivamente danoso ao consumi-
dor, (2) a prática abusiva do fornecedor de se esquivar da responsabilidade 
pelo problema de consumo, (3) o fato ou evento danoso de desvio produ-
tivo do consumidor, (4) o nexo causal existente entre a prática abusiva do 
fornecedor e o evento danoso dela resultante, (5) o dano extrapatrimonial 
de índole existencial sofrido pelo consumidor e, eventualmente, (6) o dano 
emergente e/ou o lucro cessante sofrido pelo consumidor (requisito facul-
tativo) e (7) o dano coletivo (requisito facultativo). 

O autor ainda cita, dois critérios utilizados pela jurisprudência 
atual para arbitrar a indenização por dano extrapatrimonial:  o inte-
resse jurídico lesado e as circunstâncias especiais do caso concreto; 
assim, o primeiro critério busca valorizar o bem ou interesse jurídico 
atingido pelo evento danoso e, o segundo, diz respeito às circunstân-
cias especiais do caso concreto, recebendo destaque a proporção da 
culpabilidade do agente e a condição econômica dele.

É diversamente aplicável este dano extrapatrimonial de cunho 
existencial, já que muitas empresas se aproveitam, com má-fé, de 
certa supremacia no mercado, submetendo coletivamente seus con-
sumidores ao modos solvendi dos problemas consumeristas que elas 
próprias criam, sejam danos indenizáveis sofridos na individualida-
de de um consumidor, seja o injustificado enriquecimento obtido 
em condutas antijurídicas, resultando portanto, em abusividade na 



D
IÁ

LO
G

O
S 

EM
 D

IR
EI

TO
  —

  V
O

LU
M

E 
U

M
 

35O TEMPO DO CONSUMIDOR COMO BEM JURÍDICO AUTÔNOMO,  
O DANO POR DESVIO PRODUTIVO E A CONSEQUENTE REPARAÇÃO

exploração do tempo vital da parte vulnerável pelo fornecedor que, 
conforme Dessaune (2019), guarda indiscutível posição de vantagem 
na relação de consumo. 

Pode-se acrescentar ainda para fins de aplicabilidade, uma ob-
servação de Braga Netto (2021, p. 320), na qual elucida que o tempo 
despendido e perdido pelo lesado não precisa ser “produtivo”, isto é, 
“não precisa ter sido desviado do que a vítima teria produzido se es-
tivesse trabalhando”, fato que computa o tempo de lazer, e até o ócio 
como bem jurídico autônomo e valioso, afinal trata-se da existência 
de um indivíduo e, a dignidade e liberdade deste valem mais que 
dinheiro. Essa premissa permite ao consumidor usar seu tempo de 
lazer da forma que escolher e, neste contexto, a ideia central é anali-
sar o alcance do direito do consumidor aos cidadãos, sob a extensão 
do dano moral pelo tempo dispendido pelo consumidor enquanto 
aguarda, angustiadamente, uma iminente solução da situação abusi-
va criada pelo fornecedor e, não se resolvendo administrativamente, 
faz-se necessário saber até onde se estende essa nova espécie de dano 
moral pela perda do tempo útil, uma vez que é uma norma de ordem 
pública e um direito fundamental de todos.

Reconhece-se, assim, o dano existencial, segundo Domingues 
e Brasilino (2018), versa sobre uma alteração consideravelmente 
prejudicial nas relações pessoais e sociais do indivíduo, no que diz 
respeito ao desenvolvimento de sua personalidade, resultando em 
renúncia involuntária das atividades pretendidas ou habituais, com-
prometendo inerentemente as faculdades existenciais humanas; e o 
exercício destas atividades é necessariamente ligado ao fator tempo, 
que viabiliza ou não o fazer. Contextualizando-se esses argumen-
tos, percebe-se a confluência no que diz respeito ao bem jurídico de 
grande valia para o ser humano: o tempo. Quando o fornecedor deixa 
de observar seu dever de bom atendimento, valendo-se de estraté-
gias comerciais desleais, sem prestar o devido suporte aos reclames 
do consumidor, obrigando-o a despender um tempo que não tem 
ou que poderia ser melhor utilizado por ele, viola diretamente um 
princípio orientador do ordenamento jurídico pátrio, a dignidade da 
pessoa humana. Porém, há precipuamente uma tênue linha que dife-
rencia a espécie dano temporal do dano existencial:
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 ]  O dano temporal é decorrente da perda da liberdade de ação do consumi-

dor para a fruição de suas atividades existenciais. Nesse viés, o dano tempo-
ral se assemelha ao dano existencial devido ao fato de ambos se referirem 
a lesões às atividades cotidianas a serem desempenhadas pelo consumidor. 
Contudo, se diferenciam pelo fato de que na primeira a lesão ter caráter 
duradouro e indeterminado na vida privada da vítima, enquanto que na se-
gunda a lesão se dá em um espaço determinado de tempo que fora restrin-
gido ou limitado à revelia do consumidor sem um motivo justo e legítimo 
que o justifique (VERBICARO; PAES. 2019).

Assim, mostra-se nítido o dano existencial causado pela prática 
abusiva perpetrada por fornecedores mal-intencionados ao obrigar o 
consumidor despender seu tempo vital para resolver problemas pro-
venientes da má prestação dos serviços, apesar de o centro da teoria 
versar sob espécie de dano temporal. O desperdício do tempo do con-
sumidor viola o direito fundamental à vida, na medida em que parcela 
do seu tempo existencial é subtraído para solucionar impasses criados 
pelos fornecedores. Nesse contexto, sendo a vida atributo da persona-
lidade humana, a violação ao tempo caracteriza o dano moral, passível 
de ser indenizado, conforme elucida Dessaune (2019, p. 24, 25):

Ao sucumbir ao modus solvendi do problema veladamente imposto pelo 
fornecedor, o consumidor incorre então, independentemente do resultado 
do seu esforço, na perda definitiva de uma parcela do seu tempo total de 
vida, na alteração prejudicial do seu cotidiano ou do seu projeto de vida e 
na instalação em sua vida de um período de inatividade existencial, o que 
configura a lesão ao tempo existencial e à vida digna da pessoa consumido-
ra. Esse bem e esse interesse jurídicos, respectivamente, estão sintetizados 
na expressão existência digna e tutelados no âmbito do direito fundamental 
à vida, que por sua vez é sustentado pelo valor supremo da dignidade hu-
mana. O tempo vital, existencial ou produtivo, enquanto suporte implícito 
da própria vida, também é um atributo integrante da personalidade res-
guardado no rol aberto dos direitos da personalidade.

Apesar das confluências entre dano existencial e dano tempo-
ral, uma linha muito tênue os distingue no tocante a duração, ou seja, 
aquele se perpetra em caráter duradouro e indeterminado, enquanto 
este se apresenta determinado espaço de tempo; porém, guardam in-
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trínseca semelhança, pois, ambos atingem negativamente atividades 
existenciais do consumidor, furtando-lhe tempo e, consequentemen-
te qualidade de vida, o que afeta diretamente a dignidade da pessoa 
humana, acarretando em danos extrapatrimoniais.

A jurisprudência brasileira tem demonstrado forte tendência 
na admissão da referida tese nas demandas consumeristas, caindo 
em desuso a fundamentação do “mero aborrecimento”, cabe trazer 
breves constatações da utilização da teoria do desvio produtivo do 
consumidor em recentes julgados. No julgado abaixo, a consumi-
dora teve seu tempo desviado em decorrência das várias tentativas 
de se defender das reiteradas cobranças de valores calculados erro-
neamente pela CEDAE. Trata-se de um acórdão do TJRJ da Ape-
lação Cível nº 0041617-91.2017.8.19.0210, julgada em 16/12/2021 
(BRASIL. TJRJ, 2021):

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 
COBRANÇA INDEVIDA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CA-
RACTERIZADO. PEQUENOS REPAROS NA SENTENÇA ATACADA. 
Sentença que, com fundamento na irregularidade das quantias exigidas pela 
concessionária-recorrente e na ausência de violação a direito da personali-
dade, julgou procedente em parte o pedido para condenar a ré-recorrente a 
recalcular as cobranças referentes a agosto e setembro de 2017, observado o 
consumo de 15m³/mês, restituídos em dobro os valores quitados a maior, ra-
teadas as custas processuais e condenadas as partes ao pagamento de honorá-
rios advocatícios. Recurso de ambas as partes. Falha na prestação do serviço 
pela concessionária-recorrente que deixou de proceder ao desmembramento 
de economias quando solicitado pela consumidora-apelante. Cobrança ex-
cessiva, que desconsiderou a existência de uma única unidade. Regularização 
das cobranças em outubro de 2017. Restituição em dobro que se mantém. 
Dano moral caracterizado. Desvio produtivo. Quantum reparatório. Utiliza-
ção do método bifásico para arbitramento do dano. Valorização do interesse 
jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto. Indenização que me-
rece ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes. Sucumbência 
integral da concessionária-recorrente. Majoração dos honorários advocatí-
cios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 
artigo 85, §11º, do CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. PRO-
VIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. 
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 ]  No julgado a seguir, do TJMG, a consumidora teve reconhe-

cido o dano moral pelo tempo despendido com aborrecimento con-
siderável por conta de descaso do fornecedor ao violar o disposto 
no art. 18, CDC, não sanando o vício do produto ou substituindo-
-o, esquivando-se da resolução do problema administrativamente 
junto ao consumidor; APL nº 1.0145.13.019112-8/001, julgada em 
13/05/2021 (BRASIL. TJMG, 2021):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - VÍCIO DO PRODUTO - VIOLAÇÃO AO ART. 18 DO CDC - VÍ-
CIO NÃO SANADO E PRODUTO NÃO SUBSTITUIDO - DESCASO COM 
O CONSUMIDOR - DESVIO PRODUTIVO - DANO MORAL - QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. O fornecedor que vende produto inadequado ao uso a que 
se destina e que, não obstante, se furta à resolução do problema, violando as 
regras do art. 18 do CDC, deve responder pela reparação de danos morais con-
figurados, sobretudo, pelo descaso no trato do consumidor. O desvio produtivo 
caracteriza-se quando o consumidor se vê obrigado a desperdiçar o seu tempo 
e a desviar de suas atividades para tentar resolver um problema criado pelo 
fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, irrecuperável e, portanto, 
indenizável. Ao arbitrar o quantum devido a título de danos extrapatrimoniais, 
deve o julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e 
compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder 
de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao 
enriquecimento sem causa. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.13.019112-8/001 
- COMARCA DE JUIZ DE FORA - APELANTE(S): RENY MARILDA FER-
NANDES DA SILVA FERREIRA - APELADO(A)(S): VIA VAREJO S/A.

Um julgado no TJES, no qual, em decorrência de cobranças 
indevidas ao consumidor que visava quitação antecipada de emprés-
timo consignado, este ainda teve valores descontados de sua folha de 
pagamento, agindo a seguradora contra a boa-fé objetiva de forma 
reiterada; esta APL de nº 0005041-14.2018.8.08.0035 teve julgamen-
to em 07/06/2021 (BRASIL. TJES, 2021):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DA-
NOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TENTATIVA FRUSTRA-
DA DO CONSUMIDOR DE QUITAR ANTECIPADAMENTE EMPRÉS-
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TIMO CONTRAÍDO COM SEGURADORA. COMPORTAMENTO DA 
SEGURADORA OFENSIVO À BOA-FÉ OBJETIVA ANTES E DEPOIS 
DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO 
DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR OU DA PERDA DO TEM-
PO ÚTIL. RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DES-
CONTADOS APÓS O DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO À QUITAÇÃO 
ANTECIPADA DO CONTRATO. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA 
À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA SEGURADORA CONHECI-
DO E DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E 
PROVIDO. 1. Ação de consignação em pagamento e de indenização por 
danos morais ajuizada por consumidor que tentou, por meses, quitar ante-
cipadamente empréstimo consignado contraído junto à seguradora e não 
conseguiu tal intento. 2. Seguradora que, mesmo após o depósito relativo à 
quitação antecipada, continuou a efetuar os descontos mensais na folha de 
pagamento do consumidor. 3. Alegação da seguradora, de que não é obri-
gada a enviar boletos para pagamento de quitação antecipada do contrato, 
que não guarda relação com a reclamação do consumidor, que inclusive 
transferiu o montante para a conta da seguradora e mesmo assim não con-
seguiu quitar o contrato, haja vista a devolução da quantia de maneira quase 
imediata. 4. A boa-fé objetiva, conforme entendimento do c. STJ, impõe 
às partes o dever de comportarem-se de acordo com um padrão ético de 
confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas 
expectativas que justificaram a celebração do pacto ( REsp 1862508/SP ). 5. 
Quebra da boa-fé objetiva pela inobservância dos deveres anexos do negó-
cio jurídico, caracterizando a violação positiva do contrato e o correspon-
dente dever de indenizar os prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo 
consumidor. Doutrina e jurisprudência. 6. Configuração, no caso concreto, 
do desvio produtivo do consumidor, haja vista a perda de seu tempo útil 
na tentativa de quitar antecipadamente o empréstimo. 7. O desrespeito vo-
luntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em 
prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao prin-
cípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social 
da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor (REsp 
1737412/SE). Precedentes do c. STJ e do e. TJES. 8. Comportamento da se-
guradora desleal no plano material e também no processual, impondo-se a 
sua condenação por litigância de má-fé. 9. Dever de restituir o consumidor 
quanto aos valores indevidamente descontados de sua remuneração após 
o depósito judicial da quantia relativa à quitação antecipada do contrato. 
Montante que deve ser acrescido de juros de mora e de atualização mone-
tária desde o desconto indevido. 10. Recurso da seguradora conhecido e 
desprovido. 11. Recurso do consumidor conhecido e provido.
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recorrentes em solidariedade, não obtiveram sucesso, e a decisão do 
TJRJ foi mantida no tocante a teoria do desvio produtivo do consu-
midor, afinal foi identificada a responsabilidade da recorrente pela 
mora de mais de um ano para entrega de imóvel, reafirmando o cabi-
mento da indenização por dano moral fixando R$ 8.000,00 em favor 
do consumidor, conforme decisão monocrática do Relator Ministro 
Marco Buzzi proferida no Resp. nº 1951226 RJ 2021/0235843-2 em 
18/08/2021 (BRASIL. STJ, 2021):

RECURSO ESPECIAL Nº 1951226 - RJ (2021/0235843-2) DECISÃO Trata-
-se de recurso especial, interposto por PERGOLA BELFORD ROXO I EM-
PREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE e OUTRO , com amparo na alínea 
a do permissivo constitucional, no intuito de reformar o acórdão proferido 
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 
227, e-STJ): Apelação Cível. Ação Cominatória e Indenizatória. Imóvel em 
construção. Atraso na obtenção do financiamento de parte do preço. Sen-
tença de procedência. Manutenção. Falha no serviço proposto, que não se 
referiu ao serviço de construção, mas sim à intermediação na obtenção do 
financiamento do preço. Promessa de facilidade na aprovação do crédito. 
Atração da clientela, anunciando vantagens em relação à iniciativa indivi-
dual nas tratativas burocráticas. Prestação onerosa e profissional da asses-
soria. Ausência de razoabilidade na espera para obtenção do financiamento 
do preço. Falta de prova (s) da suposta culpa da consumidora na delonga do 
serviço. Sequer há um e-mail de notificação da mutuária, quanto à eventual 
pendência ou atraso na apresentação de quaisquer dos documentos neces-
sários. Inexistência de prova (s) de razões pessoais de impedimento para 
a tempestiva disponibilização do crédito requerido. Inexistência de causas 
excludentes da responsabilidade da prestadora de serviços. Descumpri-
mento do ônus probatório da ré -art. 373, II, do CPC -onerado pela inver-
são, decretada na decisão saneadora. Consectários legais de atualização, que 
não constituam penalidade, mas devem ser arcados por quem deu causa à 
mora. Solidariedade entre os parceiros empreendedores, perante o contra-
tante -art. 7º do CDC. Configuração de danos morais, à vista da frustração 
da aquisição do imóvel residencial. Direito social à moradia. Teoria do Des-
vio Produtivo do Consumidor. Indenização arbitrada com razoabilidade e 
proporcionalidade, em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
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Sem oposição de embargos de declaração. Nas razões de re-
curso especial (fls. 378-386, e-STJ), a recorrente aponta, violação aos 
arts. 186, 187, 884, 927 e 944 do CC; sustenta, em síntese, a inexis-
tência de danos morais no caso dos autos. Sem contrarrazões. Após a 
decisão de admissão do recurso especial (fls. 402-405, e-STJ), os au-
tos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça. É o relatório. Decido. 
O inconformismo não merece prosperar.

Verifica-se, portanto, o desvio produtivo do consumidor pela perda do tem-
po útil como tese firmada e consagrada na atual jurisprudência, sem restar 
dúvida sobre sua ampla aplicabilidade nas demandas consumeristas, supe-
rando o “mero aborrecimento” e promovendo de fato a dignidade da pessoa 
humana ao avançar em direção da proteção de um bem jurídico extrema-
mente importante ao ser humano; autonomamente, o tempo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito do consumidor passou por diversas fases em que ora 
se reconhece um direito ora aquele direito passa a ser exercido de 
forma abusiva pelo consumidor. Se de um lado, o consumidor gerou 
a denominada “indústria do dano moral”, que derivou das excessivas 
demandas frívolas, que não configuram de fato dano, por outro lado, 
o Judiciário criou a figura do “mero aborrecimento” para refutar essa 
espécie de demanda e que gerou a Súmula 75 do TJRJ e o Enunciado 
159 do CJF. Entretanto, atualmente, a maioria das situações não se 
circunscrevem à esfera dessa espécie de situação, havendo, na maio-
ria dos casos levados à análise pelo Judiciário, uma conduta que ex-
trapola a esfera do “mero aborrecimento” para atingir bem jurídico 
importante do consumidor, eis que o tempo útil reconhecido como 
bem jurídico autônomo, despendido pelo consumidor para resolução 
dos problemas aos quais ele não deu causa, é aspecto central tutela-
do na teoria do desvio produtivo, desenvolvida por Marcos Dessaune 
que, apresenta uma modalidade relativamente nova de dano extra-
patrimonial. Claramente, por se tratar de tempo, bem imaterial, por 
tanto intangível, e infungível; o presente artigo contemplou o direito 
indenizatório pela perda deste importante recurso do consumidor, 
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 ]  em consequência das condutas abusivas e intoleráveis praticadas pelo 

fornecedor que contrariam o princípio da boa-fé objetiva, ultrapas-
sando a ideia de um mero dissabor do dia a dia, chegando a constituir 
de fato espécie de prática abusiva.

O prejuízo temporal causado pelo fornecedor ao consumidor 
assume, portanto, posição autônoma quanto à reparação que lhe é 
devida, pois, ao usurpá-lo, o direito personalíssimo da liberdade de 
escolha em relação a seus afazeres, atinge diretamente a dignidade da 
pessoa humana, merecendo especial tutela, por tratar-se de ofensa ao 
princípio maior, presente no ordenamento jurídico pátrio.

Atualmente a teoria vem demostrando vasta aplicabilidade 
prática na jurisprudência brasileira, com decisões que contemplam 
efetivamente o princípio Constitucional da reparação integral, re-
conhecendo esta modalidade de dano extrapatrimonial levantando 
questões existenciais correlacionando-as ao instituto da responsabi-
lidade civil objetiva do fornecedor, reafirmando no plano infracons-
titucional o caráter protecionista e preventivo do CDC, reestabele-
cendo a harmonia e segurança nas relações de consumo.
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