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RESUMO  

 

 

Em 2020 o Código de Defesa do Consumidor comemorou seus trinta anos de 
existência. O Código consagra direitos básicos do consumidor, tais como a proteção 
à vida, saúde, segurança e a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 
morais, individuais, coletivos e difusos. Apesar da proteção ao consumidor que o 
fundamenta, sabe-se que a realidade das relações consumeristas é eivada de 
diversos percalços, muitos deles criados intencionalmente pelos fornecedores, dentre 
os quais se insere o desvio produtivo do consumidor. Consequentemente, tal indivíduo 
se vê obrigado a buscar tutela jurisdicional a fim de ser compensado pelos danos que 
lhe são causados. Neste trabalho, analisar-se-á os tipos de danos existentes no 
ordenamento jurídico brasileiro, do que se trata a Teoria do Desvio Produtivo do 
Consumidor e, por fim, sua aplicação pelas Turmas Recursais do Estado do Rio de 
Janeiro no ano em referência, verificando-se seu entendimento majoritário e o que 
preconiza proteger.  

 

Palavras-chave: Desvio Produtivo do Consumidor. Direito Civil. Direito do 
Consumidor. Jurisprudência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In 2020 the Consumer Defense Code celebrated its thirty years of existence. The Code 
enshrines basic consumer rights, such as the protection of life, health, safety and the 
effective prevention and repair of property and moral damages, individual, collective 
and diffuse. Despite the consumer protection that underlies it, it is known that the reality 
of consumer relations is beset by several setbacks, many of them intentionally created 
by suppliers, in which the productive deviation of the consumer is inserted. 
Consequently, the person sees itself obliged to look for jurisdictional guardianship in 
order to be compensated by the damages that are caused to him. In this work, the 
types of damages existing in the Brazilian legal system will be analyzed, what is the 
Consumer Productive Deviation Theory and, finally, the application of the Theory by 
the Rio de Janeiro State Courts in the year in reference, verifying its majority 
understanding and what it recommends to protect.  

 

Keywords: Consumer Productive Deviaton. Civil Law. Consumer Law. Jurisprudence.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os Juizados Especiais se tornaram, ao longo do tempo, um verdadeiro centro 

de resolução de dissídios consumeristas. Por prezar pela celeridade e 

desburocratização, eis que são competentes para julgar “causas cíveis de menor 

complexidade”1, os consumidores encontraram os Juizados como meio de efetivação 

de seus direitos, nos quais é possível ingressar com demandas sem ao menos 

constituir advogado.  

 Tendo em vista que, atualmente, vivemos numa sociedade de consumo, em 

que tal atividade é inerente à existência humana, estando presente desde o 

nascimento até a morte do indivíduo, o número de conflitos entre Consumidores e 

Fornecedores cresceu vertiginosamente. 

 Muitas vezes, as mencionadas lides são causadas pelo desmazelo – 

ocasionalmente intencional - do Fornecedor no atendimento ao cliente, cometendo 

atos antijurídicos que ensejam reparação à vítima. Dentre eles, vislumbra-se o desvio 

produtivo do consumidor, no qual o tempo do destinatário de bens e serviços é 

desvirtuado das atividades que desejava executar, independentemente de seu caráter 

– lazer, laboral, formação educacional...-, para a resolução de problemas 

consumeristas aos quais não deu causa e, tampouco, lhe cabia resolver. Assim, 

inúmeros são os casos judicializados, eis que, em que pese os esforços do 

Consumidor, a questão não é encontra fim em sede administrativa. 

 Sendo certo que as Turmas Recursais são, no âmbito dos Juizados Especiais, 

a instância que garante o duplo grau de jurisdição e finda o processo, exarando 

decisão com caráter de definitividade, ressalvada a interposição de Recurso Especial 

ou Recurso Extraordinário2 para atacá-la, busca-se no presente trabalho investigar 

seu entendimento no ano 2020, aniversário de 30 (trinta) anos de existência do CDC, 

quanto à aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, analisando a 

efetividade dos direitos previstos no ordenamento brasileiro.   

 
1 BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 27 set. 1995. 
2 Súmula 640 – STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau 
nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. 
Súmula 203 – STJ: Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos 
Juizados Especiais 
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2 TIPOS DE DANOS RECONHECIDOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

 

 O dano se caracteriza como o resultado de uma conduta ilícita ou que excede 

os limites de um direito, atingindo outrem.  

 Conceitua Anderson Schreiber3, citando Paulo Lôbo: 

“O dano é elemento indispensável do ato ilícito. Tradicionalmente, conceitua-
se o dano como a lesão a um interesse juridicamente protegido, a abranger 
tanto o dano patrimonial quanto o dano moral. Na definição de Paulo Lôbo, 
“o dano é a violação sofrida pela própria pessoa, no seu corpo ou em seu 
âmbito moral, ou em seu patrimônio, sem causa lícita. Significa perda ou valor 
a menos do patrimônio, na dimensão material, e violação de direitos da 
personalidade, na dimensão moral.”. 

 

 O artigo 927 do Código Civil preleciona que aquele que causar dano a outrem 

fica obrigado a repará-lo. Constitucionalmente, a previsão à compensação em razão 

de danos sofridos encontra respaldo legal no artigo 5º, X, da Constituição Federal, 

que dispõe, in verbis: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. 

Nesse escopo, Arnoldo Wald4 esclarece que, “para que o dano seja 

efetivamente indenizável, é preciso conjugar quatro requisitos”: a violação de um 

interesse jurídico protegido – efetiva diminuição de um bem patrimonial ou 

extrapatrimonial pertencente à uma pessoa natural ou jurídica- ; certeza – a verdadeira 

ocorrência do dano, sua comprovação fática -; subsistência – a inocorrência de 

reparação até o momento em que se pleiteie em juízo, ou seja, não pode ser requerida 

judicialmente caso o dano já tenha sido reparado pelo causador – e a imediatidade – 

 
3 SCHREIBER, Anderson. Manual de Direito Civil Contemporâneo. 3ª. ed. rev. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2020. cap. Capítulo 24 - Responsabilidade Civil, p. 884. ISBN 9788553616954. 
4 WALD, Arnoldo; GIANCOLI, Bruno Pandori. Direito Civil: Responsabilidade civil. 2ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. v. 7, cap. Capítulo 8 - Dano, p. 78. ISBN 978-85-02-17781-9. 
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em regra, só são indenizáveis os danos diretos, ou seja, só se reparam aqueles que 

sofreram diretamente o dano-.  

No que concerne ao Direito do Consumidor, matéria em que figuram as 

relações estabelecidas entre o Consumidor e o Fornecedor, impera, em regra, a 

responsabilidade objetiva. No tema, consideram-se elementos principais para 

verificação do dever de indenizar a existência ato ilícito, o autor do fato e o nexo de 

causalidade estabelecido entre eles. Presentes os três, nasce a obrigação 

compensatória.   

Diante disso, a fim de entender do que se trata a tese do desvio produtivo do 

consumidor e estudar sua aplicabilidade, é indispensável compreender alguns dos 

tipos de dano reconhecidos pelo ordenamento jurídico pátrio.  

 Flávio Tartuce5 classifica os danos em dois grupos: os danos tradicionais ou 

clássicos e os danos novos ou contemporâneos. Para o autor, consideram-se 

clássicos os danos materiais e morais, ao passo que se entendem contemporâneos 

os danos estéticos, morais coletivos, sociais e por perda de uma chance. 

Complementarmente, Carlos Roberto Gonçalves6 entende pela existência do dano 

moral reflexo.  

 Inegável, portanto, que a doutrina e a jurisprudência têm brilhantemente 

aplicado seus esforços em adequar a realidade social ao direito posto, e, 

consequentemente, dá à luz a novos tipos de danos. Portanto, inicialmente, 

esclareceremos do que se tratam os danos material, moral, estético, por perda de uma 

chance e existencial.   

 

 

2.1 DANO MATERIAL 

 

 

 
5 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. único, p. 748. 
ISBN 978-85-309-8406-9. 
6 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 14ª. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019. 479 p. v. 4. ISBN 9788553605828. 
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 O dano material consiste no malefício causado a um patrimônio, passível de 

valoração econômica. Para sua configuração, é imprescindível a comprovação 

probatória, em regra.  

O efeito dessa espécie de dano pode ser percebido no presente, bem como no 

futuro. Ou seja, pode tanto causar uma diminuição patrimonial imediata quanto impedir 

que o lesado aufira ganhos por conta da agressão sofrida em seu patrimônio. A fim 

de clarificar o entendimento, podemos trazer à luz como exemplo o caso de um 

acidente de trânsito entre carros, no qual um dos envolvidos trabalha como taxista e 

o fato tenha causado a necessidade de reparação mecânica no veículo. O referido 

indivíduo perceberá diminuição imediata de seu patrimônio, já que seu carro foi 

danificado, devendo despender recursos monetários a seu reparo, bem como, em face 

de tal necessidade, ficará sem trabalhar e, assim, deixará de auferir ganhos, eis que 

o exercício de sua profissão é diretamente proporcional às quantias monetárias que 

recebe.  

 Sobre o tema, os renomados autores dividem os danos materiais em duas 

categorias, se espelhando no disposto pelo artigo 402 do Código Civil: danos 

emergentes ou positivos e lucros cessantes ou negativos.  

O supramencionado artigo assim prevê:  

“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.” 

 Entende-se por danos emergentes aqueles que foram materialmente 

percebidos pela vítima do evento danoso. Nas palavras de Pablo Stolze7, o dano 

emergente é “correspondente ao efetivo prejuízo experimentado pela vítima, ou seja, 

“o que ela perdeu”. 

 Nesse escopo, depreende-se que aquele que sofreu o dano deve comprovar o 

prejuízo através de documentos válidos, tais como notas fiscais e comprovantes de 

pagamento, atestando o montante de seu patrimônio que foi afetado.   

 
7 GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Manual de Direito Civil. 4ª. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2020. v. único, p. 1384. ISBN 9788553617593. 
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Já os lucros cessantes podem ser conceituados como aquilo que a vítima 

espera factualmente perder em decorrência do dano causado. Stolze8 leciona que 

estes dizem respeito “àquilo que a vítima deixou razoavelmente de lucrar por força do 

dano, ou seja, “o que ela não ganhou”. 

Importante ressaltar que os lucros cessantes não restam em mera expectativa. 

É preciso que a vítima demonstre que, se não tivesse sofrido o evento danoso, 

perceberia um certo valor monetário, ainda que este não possa ser auferido com 

exatidão.  

Logo, também neste caso é imperiosa a produção de provas que corroborem 

com as alegações da vítima no limites que alcançar, sendo certo que, em que pese 

haver relação de hipossuficiência nas relações consumeristas, bem como a 

possibilidade de inversão de ônus probatório em favor do Consumidor, há que se 

estabelecer verossimilhança.  

 

 

2.2 DANO MORAL  

 

 

 Ainda na seara dos danos clássicos, encontramos o dano moral. Esse tipo de 

dano possui em sua composição relevante teor constitucional, estando inclusive 

previsto expressamente no artigo 5º, incisos V e X da Carta Magna: 

“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; 

(...) 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; (...)”.   

 
8 GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Manual de Direito Civil. 4ª. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2020. v. único, p. 1384. ISBN 9788553617593. 
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Como já dito, o artigo 186 do Código Civil Brasileiro reconhece o dever de 

reparação em ocorrência de danos morais.  

Conceitualmente, trata-se da espécie de dano que atinge a esfera dos direitos 

da personalidade, ou seja, a honra, imagem, vida privada, dentre tantos outros 

juridicamente tutelados.  

Insta ressaltar que, em que pese a forma mais comum de reparação seja 

através de valores em dinheiro, o conteúdo da indenização não é propriamente 

pecuniário. Contudo, encontrou-se nessa forma de compensação um caminho para 

atenuar o dano sofrido, já que não se pode valorar monetariamente o sofrimento 

humano e a angústia. 

Há também a possibilidade de compensação não pecuniária, como a retratação 

púbica, como reconheceu o Enunciado 589 da VII Jornada de Direito Civil.  

Sobre esse ponto, versa Pablo Stolze9: 

“Repisamos esse aspecto de forma a afastar de nossa análise, de uma vez 
por todas, qualquer relação ao efeito patrimonial do dano moral ocorrido, pois 
muitos dos debates sobre a matéria (neste caso, bastante infrutíferos) 
residem na busca de uma quantificação do dano moral com base nos seus 
reflexos materiais.  
Ora, se há reflexos materiais, o que se está indenizando é justamente o dano 
patrimonial decorrente da lesão à esfera moral do indivíduo, e não o dano 
moral propriamente dito.”. 

Ademais, Schreiber10 nos chama a atenção para a existência de duas correntes 

que buscam conceituar o dano moral. A corrente subjetiva defende o dano moral como 

aquele que advém da dor, sofrimento e humilhação, ao passo que a corrente objetiva 

compreende como a “lesão a um interesse jurídico atinente à personalidade humana 

e, por isso mesmo, insuscetível de valoração econômica.”.  

 O jurista destaca a relevância do entendimento das diferenças entre as duas 

correntes, já a fundamentação utilizada para justificar a necessidade de reparação do 

dano moral é divergente entre elas.  

 
9 GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Manual de Direito Civil. 4ª. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2020. v. único, p. 1401. ISBN 9788553617593. 
10 SCHREIBER, Anderson. Manual de Direito Civil Contemporâneo. 3ª. ed. rev. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2020. cap. Capítulo 24 - Responsabilidade Civil, p. 888-889. ISBN 9788553616954. 
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Nesse sentido, diz o autor que “a distinção conceitual entre as duas correntes 

é relevante, na medida em que, embora usualmente a lesão a um interesse jurídico 

existencial provoque reações emocionais negativas, isso nem sempre ocorre.”11 

Flávio Tartuce12, por sua vez, divide o dano moral quanto ao sentido da 

categoria, mencionando o dano moral em sentido próprio, in natura – aquele relativo 

ao que o indivíduo efetivamente sente, como dor, tristeza, depressão, e demais 

sentimentos negativos - e o dano moral em sentido impróprio – não se vincula à prova 

de sentimento negativo em si para sua caracterização, bastando a violação ao direito 

de personalidade. 

Ainda, estabelece o Enunciado 445 da V Jornada de Direito Civil que “o dano 

moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos 

humanos desagradáveis como dor ou sofrimento”, enriquecendo a discussão acerca 

do tema.  

Em continuidade, Tartuce13 classifica o dano em comento quanto à 

necessidade ou não de prova. Para o autor, há o dano moral provado, aquele que 

necessita de comprovação pelo autor da demanda, mencionando 

exemplificativamente o julgado do REsp nº 1.653.413/RJ pelo STJ em 08/06/2018, e 

o dano moral presumido, também chamado in re ipsa, o qual independe de 

comprovação para atingir-se o dever de indenizar, como ocorre em casos de morte 

de pessoa da família, lesão estética e uso indevido de imagem para fins lucrativos, 

caso preceituado pelo Enunciado 587 da VII Jornada de Direito Civil. 

Outrossim, o autor distingue o dano moral indireto ou em ricochete, que 

consiste no dano que atinge alguém de forma indireta, como no caso de morte de 

familiar, do dano moral direto, que, em suas palavras: 

“(...) é aquele que atinge a própria pessoa, a sua honra subjetiva (autoestima) 
ou objetiva (repercussão social da honra). Como exemplo, podem ser citados 
os crimes contra a honra, que geram a responsabilidade civil daquele que os 
pratica, nos termos do art. 953 do Código Civil.”. 

 
11 SCHREIBER, Anderson. Manual de Direito Civil Contemporâneo. 3ª. ed. rev. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2020. cap. Capítulo 24 - Responsabilidade Civil, p. 889. ISBN 9788553616954. 
12 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. único, p. 755-
758. ISBN 978-85-309-8406-9. 
13 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. único, p. 755-
758. ISBN 978-85-309-8406-9. 
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 Por fim, o jurista destaca a existência do dano moral coletivo, o qual “pode ser 

denominado como o dano que atinge, ao mesmo tempo, vários direitos da 

personalidade, de pessoas determinadas ou determináveis(...).”. No tema, o Superior 

Tribunal de Justiça através da Edição nº 125 da Jurisprudência em Teses, firmou o 

entendimento de que “o dano moral coletivo, aferível in re ipsa, é categoria autônoma 

de dano relacionado à violação injusta e intolerável de valores fundamentais da 

coletividade”, restando pacífica a questão no tribunal e validando a tese em comento. 

 

 

2.3 DANO ESTÉTICO 

 

 

O dano estético, conforme Arnoldo Wald14, é compreendido como “uma 

alteração morfológica de formação corporal que agride à visão, causando desagrado 

e eventualmente repulsa. O dano estético é visível, porque concretizado na 

deformidade”. A doutrina e a jurisprudência o entendem como uma modalidade 

distinta de dano extrapatrimonial. 

Acerca do tema, parafraseando os ensinamentos de Teresa Ancona Lopez 

(apud WALD e GIANCOLI, 2012, p. 85-86), este deve ser entendido como a mudança 

do que se era para um estado de prejuízo estético, não devendo basear-se em ideias 

de “beleza” ou “feiura”, em padrões socialmente definidos, eis que tais conceitos são 

extremamente ligados à significação socialmente atribuída a determinadas 

características. Nesse raciocínio, basta uma transformação para que se caracterize o 

dano, sendo ele presumido, in re ipsa.  

Sendo certo que o entendimento jurisprudencial é de autonomia deste dano em 

relação ao dano moral, é possível cumular os pedidos indenizatórios, caso assim 

tenha sido suportado. O fato é comprovado pela Súmula nº 387 do Superior Tribunal 

de Justiça, a qual dispõe que “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético 

e dano moral.”. 

 
14 WALD, Arnoldo; GIANCOLI, Bruno Pandori. Direito Civil: Responsabilidade civil. 2ª. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. v. 7, cap. Capítulo 8 - Dano, p. 85. ISBN 978-85-02-17781-9. 
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Nesse sentido, destaca Tartuce15: 

“(...) o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo há tempos que o dano 
estético é algo distinto do dano moral, pois há no primeiro uma “alteração 
morfológica de formação corporal que agride a visão, causando desagrado e 
repulsa”. Já no dano moral há um “sofrimento mental – dor da mente psíquica, 
pertencente ao foro íntimo”. O dano estético seria visível, “porque 
concretizado na deformidade” (STJ, REsp 65.393/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado 
de Aguiar, j. 30.10.2005; e REsp 84.752/RJ, Min. Ari Pargendler, j. 
21.10.2000). Consolidando esse entendimento, o teor da Súmula 387 do STJ, 
de setembro de 2009: “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético 
e dano moral”.” 

Cabe informar que a forma de mensurar o valor indenizatório nesses casos 

ainda encontra controvérsia no mundo jurídico. Há juristas que defendem a realização 

de perícia médica a fim de concluir o valor que se deva ser restituído. Outros, 

defendem a separação dos danos morais suportados e dos danos materiais, fixando 

após a análise o valor compensatório. 

 

 

2.4 PERDA DE UMA CHANCE 

 

 

 O dano por perda de uma chance também consiste numa nova categoria 

de dano. Caracteriza-se quando o indivíduo vê frustrada uma oportunidade, que, 

dentro da naturalidade dos fatos, utilizando-se de uma lógica razoável, ocorreria. 

Importante destacar que a chance deve ser séria e real, como leciona Tartuce16, ao 

citar o entendimento dos juristas Sérgio Savi e Rafael Pettefi da Silva.  

Interessante mencionar o entendimento de Savi17, que esclarece que “a perda 

da chance estará caracterizada quando a probabilidade da oportunidade for superior 

a 50% (cinquenta por cento)”, buscando um método objetivo para a verificação da 

ocorrência do dano em comento. 

A título ilustrativo, temos os casos de programas de audiência com jogos de 

perguntas nas quais não há resposta correta ou em caso de exclusão injusta de 

 
15 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. único, p. 780-
781. ISBN 978-85-309-8406-9. 
16 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. único, p. 795. 
ISBN 978-85-309-8406-9. 
17 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2006. p. 33. 
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participante por uma falha da contagem da pontuação. Nesses casos, entende-se 

aplicável a tese do dano moral por perda de uma chance, já que a desclassificação 

indevida dos indivíduos lhes retira a chance de alcançar o prêmio desejado, o que 

poderia acontecer caso o fato impeditivo não tivesse ocorrido, como se vislumbra no 

entendimento do STJ em julgamento do Recurso Especial nº 1.757.93618, cuja 

ementa, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS. REALITY SHOW. FASE SEMIFINAL. 
CONTAGEM DOS PONTOS. ERRO. ELIMINAÇÃO. ATO ILÍCITO. 
INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PERDA DE UMA CHANCE. 
CABIMENTO. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. 1. Recurso especial 
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil 
de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a 
controvérsia a discutir o cabimento de indenização por perda de uma chance 
na hipótese em que participante de reality show é eliminado da competição 
por equívoco cometido pelos organizadores na contagem de pontos. 3. A 
teoria da perda de uma chance tem por objetivo reparar o dano decorrente 
da lesão de uma legítima expectativa que não se concretizou porque 
determinado fato interrompeu o curso normal dos eventos e impediu a 
realização do resultado final esperado pelo indivíduo. 4. A reparação das 
chances perdidas tem fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil de 
2002 e é reforçada pelo princípio da reparação integral dos danos, 
consagrado no art. 944 do CC/2002. 5. Deve ficar demonstrado que a chance 
perdida é séria e real, não sendo suficiente a mera esperança ou expectativa 
da ocorrência do resultado para que o dano seja indenizado. 6. Na presente 
hipótese, o Tribunal de origem demonstrou que ficaram configurados os 
requisitos para reparação por perda de uma chance, tendo em vista (i) a 
comprovação de erro na contagem de pontos na rodada semifinal da 
competição, o que tornou a eliminação do autor indevida, e (ii) a violação das 
regras da competição que asseguravam a oportunidade de disputar rodada 
de desempate. 7. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de afastar 
a indenização por danos morais ou de reduzir o valor arbitrado, demandaria 
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos (Súmula nº 7/STJ). 8. O 
montante arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 25.000,00 - 
vinte e cinco mil reais) encontra-se em conformidade com os parâmetros 
adotados por esta Corte, não se mostrando excessivo diante das 
particularidades do caso concreto. 9. Recursos especiais não providos” 

 

 

 

2.5 DANO EXISTENCIAL 

 

 

 
18 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Jurisprudência. REsp nº 1.757.936. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1757936&b=ACOR&p=false&l=10&i=2&ope
rador=e&tipo_visualizacao=RESUMO>. Acesso em 25/04/2021. 
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 O dano existencial, conforme leciona Flaviana Rampazzo Soares19, define-se 

como 

 

“a lesão ao complexo de relações que auxiliam no desenvolvimento normal 
da personalidade do sujeito (...). É uma afetação negativa, total ou parcial, 
permanente ou temporária, seja a uma atividade, seja a um conjunto de 
atividades que a vítima do dano, normalmente, tinha como incorporado ao 
seu cotidiano e que, em razão do efeito lesivo, precisou modificar em sua 
forma de realização, ou mesmo suprimir de sua rotina.”. 

 

 Ainda, Soares20 entende que tal dano está baseado em três pilares, quais sejam, 

o princípio da dignidade humana, o princípio da solidariedade e o princípio geral da 

alterum non laedere – não lesar a outrem -. 

 Tal forma de dano não possui, necessariamente, caráter econômico ou 

financeiro, tendo como alvo o próprio modo de ser do indivíduo, sua vida pessoal, 

afetando essencialmente os direitos fundamentais, constitucionalmente previstos. 

 O jurista Amaro Alves de Almeida Neto21 traz uma relevante reflexão sobre o 

tema. À luz de seus ensinamentos, entende-se que o ser-humano é dotado de grande 

complexidade e que seu patrimônio não seria formado meramente por bens materiais 

ou suscetíveis de expressão monetária. Entende-se que essa composição humana 

abarca também a universalidade de interesses que compõem sua existência, incluindo 

todas as suas manifestações do ser, de cunho natural, cultural, espirituais e, por óbvio, 

materiais. Logo, inconteste que o dano em tela enseja reparação. 

 Resumindo, o autor Marcos Dessaune22 conclui que o dano em comento é  

“(...) a lesão a qualquer atividade existencial humana, que precisa ser 
modificada ou suprimida em decorrência de uma interferência externa 
injustificada na liberdade de ação da pessoa, resultando em uma alteração 
danosa do seu modo de ser, do seu cotidiano e /ou do seu projeto de vida.”. 

 
19 SOARES, Faviana Rampazzo. Responsabilidade civil por dano existencial. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2009. p. 42-46.  
20 SOARES, Flaviana Rampazzo. Dano existencial : uma leitura da responsabilidade civil por 
danos extrapatrimoniais sob ótica da proteção. 2007. 36 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. 
21 NETO, Amaro Alves de Almeida. Dano Existencial – A tutela da dignidade da pessoa humana. 
Disponível em: <https://gbonavita.jusbrasil.com.br/artigos/516632109/dano-existencial-a-tutela-da-
dignidade-da-pessoa-humana.>. Acesso em 10/04/2021.  
22 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 141. ISBN 978-85-922953-0-1. 
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 Nesse sentido, entende-se que o dano existencial é aquele no qual a vítima tem 

seus livres desígnios cerceados em razão de ato lesivo causado por pessoa natural 

ou jurídica.  

 Destaque-se que o dano moral e o dano existencial não podem ser confundidos. 

Enquanto o primeiro encontra fundamento no “sentir” do indivíduo, o segundo toca o 

“fazer”, ou, em melhores termos, o “deixar de fazer”, a limitação ou tolhimento de 

ações do ser humano. 

 É exatamente neste último que a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor fixa 

sua base e justificativa.  
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3 A TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR 

 

 

 Inegável, portanto, que o ordenamento brasileiro tem galgado rumo ao 

reconhecimento da existência de diversos danos que podem ser suportados pelo 

indivíduo, construindo bases fortes na garantia dos direitos fundamentais.  

 Como se sabe, é essencial para a efetividade do Direito que esse esteja em 

constante atualização, ou seja, que acompanhe as mudanças sociais. Por vezes, tal 

progresso enseja a criação de novos textos normativos, contudo, também é notório o 

papel da interpretação e aplicação da norma preexistente através da doutrina e da 

jurisprudência, como é o caso da teoria em estudo.  

 A tese nasce justamente dos conflitos consumeristas em explosão na sociedade 

atual. Para melhor compreensão do tema, fundamental é a lição trazida por Bauman, 

em sua obra “Vida para Consumo”23, na qual o autor esclarece que  

“Se reduzido à forma arquetípica do ciclo metabólico de ingestão, digestão e 
excreção, o consumo é uma condição, e um aspecto, permanente e 
irremovível, sem limites temporais ou históricos; um elemento inseparável da 
sobrevivência biológica que nós humanos compartilhamos com todos os 
outros organismos vivos. 

(...) 

o fenômeno do consumo tem raízes tão antigas quanto os seres vivos - e com 
toda certeza é parte permanente e integral de todas as formas de vida 
conhecidas a partir de narrativas históricas e relatos etnográficos.” 

 Atualmente, vivemos na era da sociedade de consumo. Cezaro e Silva24 

defendem que por conta da globalização e do acesso à internet, o consumo foi 

significativamente acelerado nas últimas décadas. Em seu trabalho, referenciam 

Lipovetsky25, que divide o surgimento da sociedade de consumo em três momentos: 

o primeiro com início por volta de 1880 e fim por volta de 1945, no qual figurava a 

expansão da produção massificada, com a democratização do acesso aos bens e 

preço baixo, bem como o desenvolvimento do marketing de massa e padronização de 

 
23 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: A transformação das pessoas em mercadoria. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p. 37. ISBN 978-85-378-0066-9. 
24 DE CEZARO, Jovana; DA SILVA, Rogerio. A hipervulnerabilidade do consumidor criança frente 
à publicidade infantil. Revista de Direito, Globalização e Responsabilidade nas Relações de 
Consumo, [s. l.], v. 6, n. 2, p. 01-19, Jul/Dez 2020. 
25 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade do hiperconsumismo. 
Tradução de Maria Lucia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  
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produtos, sendo responsável por criar, nas palavras do teórico, o “consumo-sedução”, 

cuja existência se verifica até os dias atuais. O segundo, identificado como “sociedade 

da abundância”, teria como marco exordial, aproximadamente, o ano de 1950, 

alongando-se até meados de 1970, no qual se nota a o aperfeiçoamento de produtos 

de elevada durabilidade e aumento do consumo. Já o terceiro momento tem seu início 

em 1970 e encontra-se vigente até a atualidade. Este encontra base no próprio 

indivíduo, que não mais se contenta em consumir o necessário, mas que realiza a 

atividade de consumo exacerbadamente, configurando o que se chama de 

hiperconsumismo.  

 Conforme Cezaro e Silva26, referenciando Lipovetsky (apud CEZARO e SILVA, 

2020, p. 05) 

 

“o espírito de consumo passou a se infiltrar não somente na cultura, mas 
também na família, na política, na religião, e, principalmente, no tempo livre 
dos indivíduos. O hiperconsumidor busca no ato de consumir não somente 
bens materiais, mas principalmente, satisfações psicológicas e imediatas.”. 

 

 No presente, o consumo representa não mais o “ter”, mas o “ser”. Pode-se dizer 

que, atualmente, ele é inerente à vida humana. No mesmo sentido entende o 

sociólogo Zygmunt Bauman27: 

“Aparentemente, o consumo é algo banal, até mesmo trivial. É uma atividade 
que fazemos todos os dias, por vezes de maneira festiva, ao organizar um 
encontro com os amigos, comemorar um evento importante ou para nos 
recompensar por uma realização particularmente importante - mas a maioria 
das vezes é de modo prosaico, rotineiro, sem muito planejamento antecipado 
nem reconsiderações.” 

   A atividade de aquisição de bens e produtos representa felicidade, bem como 

através dela supostamente a pessoa é capaz de mostrar ao mundo sua identidade. A 

satisfação do indivíduo decorre do poder de consumir e de estar em constante 

atualização com os produtos e serviços mais inovadores e recentes do mercado.  

 Entretanto, nem sempre o ciclo de consumo é de fato satisfativo. Dele decorrem 

as relações consumeristas, nas quais Consumidores e Fornecedores detêm missões 

específicas. Tendo em vista a hipossuficiência dos primeiros em relação aos 

segundos, quando estes fogem àquilo que lhes cabe e, por ato ilícito de ação ou 

 
26 DE CEZARO, Jovana; DA SILVA, Rogerio. A hipervulnerabilidade do consumidor criança frente 
à publicidade infantil. Revista de Direito, Globalização e Responsabilidade nas Relações de 
Consumo, [s. l.], v. 6, n. 2, p. 01-19, Jul/Dez 2020 
27 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: A transformação das pessoas em mercadoria. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p. 37. ISBN 978-85-378-0066-9. 
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omissão, fazem com que o consumidor dispenda de seus recursos produtivos – em 

essência, de seu tempo, que é irrecuperável e insubstituível – e, consequentemente, 

a ele causa o já mencionado dano existencial, o qual, repise-se, afeta toda a 

complexidade do ser. 

 Parafraseando o jurista Marcos Dessaune, entendemos que o Desvio Produtivo 

do Consumidor se dá com a conduta abusiva do Fornecedor. Nesse sentido, conclui-

se que a teoria busca investigar como a referenciada conduta lesiva do Fornecedor é 

capaz de gerar danos indenizáveis ao Consumidor, parte hipossuficiente na relação 

de consumo.  

 

 

3.1 CONCEITO 

 

 Nas brilhantes palavras de Marcos Dessaune28, o desvio produtivo do consumidor 

pode ser conceituado como 

“(...) o fato ou evento danoso que se consuma quando o consumidor, 
sentindo-se prejudicado, gasta o seu tempo vital – que é um recurso produtivo 
– e se desvia das suas atividades cotidianas – que geralmente são 
existenciais. Por sua vez, a esquiva abusiva do fornecedor de se 
responsabilizar pelo referido problema, que causa diretamente o evento de 
desvio produtivo do consumidor, evidencia a relação de causalidade existente 
entre a prática abusiva do fornecedor e o evento danoso dela resultante.” 

 Assim, à luz do supramencionado jurista, entende-se que desvio produtivo do 

consumidor reside na esquiva ou criação de óbices à reparação de situações 

prejudiciais ao Consumidor pelo próprio Fornecedor, as quais são oriundas da própria 

relação de consumo, influenciando diretamente na vontade do primeiro e fazendo com 

que este desvie seus recursos produtivos para a resolução do problema, ônus que 

não lhe cabe.  

 Outrossim, ainda sob os ensinamentos de Dessaune29, conclui-se que tem origem 

quando o Fornecedor cria um problema de consumo e não o resolve rápida e 

efetivamente, deixando para o Consumidor o custo temporal, operacional e material 

 
28 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 274. ISBN 978-85-922953-0-1. 
29 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 271-273. ISBN 978-85-922953-0-1. 
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necessários à resolução da questão, desviando suas competências das atividades 

essenciais e assumindo deveres e custos que, em tese, recairiam ao Fornecedor. 

 Desse modo, o Consumidor, que já sofreu violação de seus direitos num primeiro 

momento, se vê obrigado a renunciar a seu tempo para preencher o vácuo criado pela 

desídia do Fornecedor, constituindo verdadeira majoração danosa, o que ensejaria a 

obrigação indenizatória ante a verificação de dano existencial.   

 Assim, a atividade de consumo que, num primeiro momento, é prazerosa e traz 

satisfação ao consumidor, culmina numa escolha renunciativa. Esse, afetado pela 

existência de problema no produto ou serviço por ele adquirido, os quais não são 

resolvidos em prazo razoável pelo Fornecedor, é compelido a suprimir suas vontades 

individuais e optar entre permanecer lesado, assumindo o prejuízo, ou utilizar-se de 

seus próprios meios para a resolução do imbróglio.  

  

  

 

3.2 ATIVIDADES EXISTENCIAIS DA PESSOA HUMANA  

 

 

 Ao analisar o conceito de “Desvio Produtivo do Consumidor”, surge a questão: o 

que seriam atividades existenciais?  

 Em 1950, o psicólogo Abraham Maslow inventou um modelo teórico triangular 

representando aquilo que os seres humanos desejam mais, cujos níveis eram os 

seguintes, sendo “1” a base e “5” o topo: 1) Necessidades biológicas e fisiológicas; 2) 

Necessidades de segurança; 3) Necessidades de pertencer e de amor; 4) 

Necessidades de estima; 5) Necessidades de autorrealização30. 

 
30 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 196. ISBN 978-85-922953-0-1. 
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 Em 1970, após a morte de Maslow, acrescentou-se mais duas camadas às 

pirâmide: as necessidades cognitivas e as necessidades estéticas. Em 1990 mais um 

patamar foi adicionado: as necessidades de transcendência.31 

 Numa sociedade capitalista, facilmente nos deparamos com a ideia de que o 

essencial à vida consiste em trabalhar, se alimentar, dormir e estudar. Entretanto, 

como demonstrado pelos referenciados estudos, o ser humano é dotado de grande 

complexidade e, logicamente, as atividades existenciais abrangem essa qualidade do 

ser, ultrapassando a barreira utilitarista.  

  Assim, entendem-se como atividades existenciais quaisquer ações que o 

indivíduo inclua em seu dia, tais como ler, meditar, praticar esportes e, até mesmo, 

descansar.  

 Logo, resta esclarecido que estas não se limitam ao que deve ser feito 

obrigatoriamente, abarcando, em adição, aquilo que se deseja fazer, independente da 

necessidade ou qualidade da ação. 

 Sob a ótica consumerista, assevera Marcos Dessaune32 que  

“(...) em uma sociedade formada de leigos e especialistas que mantêm 
dependência mútua, o consumo essencial é, possivelmente, a principal 
atividade cotidiana que, de modo direto ou indireto, permite à pessoa 
consumidora viver com dignidade, conquistar qualidade de vida e se dedicar 
às demais atividades de sua livre escolha e preferência.”.  

 Nesse sentido, sem perder de vista o fato de que vivemos numa sociedade de 

consumo, conclui-se que a maioria de nossas ações cotidianas está intrinsecamente 

ligada ao ato de consumir. Ora, para trabalhar necessitamos utilizar os serviços de 

fornecimento de luz; para nos alimentar, é essencial comprar alimentos; a fim de nos 

locomover, utilizamos meios de transporte e combustível, ambos adquiridos através 

de relações de consumo.  

 Sendo assim, evidente que, como pontua o colacionado Jurista, problemas de 

consumo atingem a qualidade de vida daquele que é destinatário dos produtos ou 

serviços fornecidos. Ainda que não firam diretamente a atividade fim – trabalho, 

 
31 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 196. ISBN 978-85-922953-0-1. 
32 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 197. ISBN 978-85-922953-0-1. 
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alimentação etc. - , ao macular a atividade meio – ou seja, o consumo - figuram como 

verdadeiro percalço para a vítima.    

 

 

3.3 MISSÃO DO FORNECEDOR 

 

 

 Tendo em vista a relevância das relações consumeristas na sociedade atual, 

inerente à existência humana contemporânea, é imperioso compreender qual é a 

missão do fornecedor. 

 Conforme o artigo 3º do CDC33: 

 

Art. 3° 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. 
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.  

 

 O Código dispõe, em múltiplos artigos, acerca da responsabilidade deste 

personagem, que, por deter o conhecimento técnico dos procedimentos negociais, 

responde objetivamente por eventuais danos que venha a causar ao consumidor, ou 

seja, não há necessidade de comprovação de culpa – em sentido amplo ou estrito- 

para que nasça a pretensão indenizatória.  

 Frise-se que a hipossuficiência técnica é fator elementar na identificação da 

relação consumerista, diferindo suas consequências das atinentes às prelecionadas 

pelo direito civil, que cuida apenas de obrigações civis, como reconhece Stolze34: 

 
“Acabou-se o tempo da hipócrita adoração do princípio da igualdade formal 
das partes contratantes. 
As partes, sob o prisma econômico, raramente podem ser consideradas 
equidistantes, principalmente nos contratos de consumo, geralmente 

 
33 BRASIL. Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm >. Acesso em 14/03/2021. 
34 GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil: 
Responsabilidade Civil. 17ª. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 338. v. 3. 
ISBN 9788553606450.  
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pactuados sob a forma de adesão, em que figuram, de um lado, o fornecedor, 
e, de outro, o consumidor.” 

 

 Sendo assim, diante dos ensinamentos trazidos pelo supramencionado Autor, 

resta evidente que um contrato entre pessoas que não desenvolvem atividade 

habitual, organizada e com objetivo de auferimento de lucro não sofre os efeitos 

específicos do CDC, legislação que cuida unicamente das relações de consumo.  

  Exemplificando, um indivíduo que vende seu computador usado e aquele que 

compra estabelecem entre si uma relação obrigacional civil, que será regida pelo 

Código Civil. Já no caso de uma loja vender computadores usados a um cliente, há a 

constituição de uma relação consumerista. 

 Entretanto, importante salientar a existência do conceito de “interdependência 

social”, delineado por Marcos Dessaune35 em sua obra. Trata-se da possibilidade de 

que qualquer pessoa possa atuar como Fornecedora ou Consumidora, 

estabelecendo-se, a partir das relações de consumo, vínculos de reciprocidade 

formados entre tais indivíduos. Por consequência, as ações ou omissões desses 

personagens afetam o universo que os cercam, independentemente do ato derivar de 

sua vontade ou não.    

 Isso posto, passa-se à análise da missão implícita do fornecedor. Vislumbrando 

os artigos que compõem o CDC, é clarividente que o legislador incumbiu o fornecedor 

de realizar suas atividades atentando-se para a aplicação dos princípios que regem 

as relações de consumo, tais como a proteção à vida, saúde, direito à informação. 

 Dessaune36 aponta que  

 

“(...) juridicamente essa missão do fornecedor está fundada nos seus deveres 
legais de colocar, no mercado de consumo, produtos e serviços que tenham 
padrões adequados de qualidade-adequação e qualidade-segurança; de dar 
informações claras e adequadas sobre seus produtos e serviços; de agir 
sempre com boa-fé; de não empregar práticas abusivas no mercado; de não 
gerar riscos ou causar danos ao consumidor; de sanar os vícios que seus 
produtos e serviços apresentem e de reparar os danos que eles e eventuais 
práticas abusivas causem ao consumidor, de modo espontâneo, rápido e 
efetivo.”.  

  

 
35 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 61. ISBN 978-85-922953-0-1. 
36 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 271. ISBN 978-85-922953-0-1. 



29 

 

 Como se vê, a missão legal disposta expressamente no CDC não deixa dúvidas 

quanto o que deve ser observado pelo Fornecedor ao desenvolver qualquer que seja 

sua atividade. Entretanto, além disso, há a missão que não se encontra disposta 

expressamente em texto legal, que consiste na liberação dos recursos produtivos do 

consumidor.  

 A fim de entender como tal missão pode ser juridicamente tutelada, ainda que 

não esteja posta formalmente, é relevante trazer à tona os ensinamentos de Aurora 

Tomazini de Carvalho37 quanto à norma jurídica. A renomada jurista ensina que a 

norma é “algo imaterial, construído intelectualmente pelo intérprete.”. Logo, ainda que 

na condição de implicidade, o poder judiciário não pode se escusar da tutela de tal 

missão e de suas consequências sociais, já que a norma não se limita àquilo que está 

escrito nos documentos normativos – legislações, regulamentos, códigos -, mas 

possui relação direta com o efeito que adquire através processo interpretativo e da 

aquisição de sentido pelo interlocutor. 

 Superado esse ponto, chama-se atenção para o lecionado por Dessaune38. O 

autor entende que a verdadeira razão de existir de qualquer Fornecedor é dar ao 

Consumidor, através dos produtos ou serviços que oferece, condições de empregar 

seu tempo e suas competências nas atividades de sua livre escolha e preferência, que, 

em regra, são atividades existenciais. Em outras palavras, cabe ao Fornecedor isentar 

o Consumidor de produzir ele próprio um bem que necessite ou queira, permitindo que 

empregue seu tempo em atividades que, de fato, deseje realizar.  

 Destaca-se que a missão implícita do Fornecedor não tem seu fim com a entrega 

da mercadoria ou com a prestação do serviço, abrangendo também as fases pré e pós-

contratual, através do atendimento ao Consumidor. Quanto ao atendimento, assevera 

Dessaune39: 

 

“... o ato do fornecedor de proporcionar ao consumidor certas utilidades e 
incentivos, por intermédio do seu produto final, recebe o nome, em sentido 

 
37 DE CARVALHO, Aurora Tomazini. Teoria Geral do Direito: O Constructivismo Lógico-Semântico. 
Orientador: Prof. Dr. Paulo de Barros Carvalho. 2009. 623 f. Tese (Doutorado em Filosofia do Direito) - 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp098895.pdf. Acesso em: 4 abr. 2021. 
38 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 57. ISBN 978-85-922953-0-1. 
39 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 63. ISBN 978-85-922953-0-1. 
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estrito, de atendimento, enquanto o ato do consumidor de entregar ao 
fornecedor certas utilidades e incentivos, por meio dos seus recursos, é 
denominado pagamento.”. 

 

 Sendo assim, nota-se que a consequência direta do descumprimento pelo 

Fornecedor de sua missão implícita é mau atendimento, que ocorre por conta de 

despreparo, desatenção, descaso e/ou  má-fé do Fornecedor e pode ser traduzida na 

entrega de um produto final defeituoso ou no emprego de uma prática abusiva de 

mercado, que, por conseguinte, cria problema de consumo potencial ou efetivamente 

danoso, bem como gera insatisfação ou algum tipo de prejuízo para o consumidor, 

individual ou coletivamente.  

  Portanto, entende-se que, no contexto de uma sociedade que tem como 

intrínseca a atividade de consumo e, ao mesmo tempo, valoriza a otimização e 

aproveitamento do tempo, a missão implícita do fornecedor deve ser observada a fim 

de que se promova o bem-estar social e proteção do consumidor, ainda que não esteja 

explicitamente posta nos documentos normativos, o que não escusa o Poder 

Judiciário de sua apreciação.  

 

 

3.4 RECURSOS PRODUTIVOS DA PESSOA 

 

 

 Entendido do que se trata o desvio produtivo do consumidor, bem como no que 

consistem as atividades existenciais do indivíduo e o pertinente reconhecimento da 

missão – explícita e implícita – do fornecedor, é o momento de aprofundar o estudo 

nos recursos produtivos da pessoa.  

 Inicialmente, é imperioso definir o que são. Tratam-se das “matérias-primas 

existenciais” que o Consumidor possui e que podem ser lesadas pela desídia do 

Fornecedor. 

 A competência, primeira espécie de recurso produtivo, pode ser definida pela 

aplicação de conhecimento, habilidade e atitudes com um fim específico, essenciais 
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à realização de algum ato. Marcos Dessaune40 sintetiza o conceito como “o conjunto 

de conhecimentos ou saber, habilidades ou saber-fazer e atitudes ou saber-ser 

necessários para o desempenho de qualquer atividade, seja ela qual for.”.   

 O conhecimento consiste no saber, cultura, estudo. Já habilidade, segundo 

Dessaune41, trata-se de “proficiência adquirida por meio do treinamento ou 

experiência profissional, de perícia profissional, de qualificação para o trabalho.”. 

Quanto à atitude, ainda sob os ensinamentos do Autor, é o “comportamento motivado, 

de ação ou omissão voluntária decorrente de uma crença ou convicção, de tomada 

de posição por razões de foro íntimo, de exercício consciente da cidadania.”42. Todos 

estão intimamente ligados ao direito à educação e ao direito de liberdade de ação do 

indivíduo, ambos constitucionalmente previstos.  

 Já a segunda espécie de recurso produtivo consiste no tempo. Inúmeras são 

as definições de tempo a depender da referência teórica que se busca.  

Para os físicos, pode ser entendido como  

“uma onda de choque tridimensional que percorre a malha quadridimensional 
de linhas de universo que o conjunto de todos os entes físicos tecem dentro 
do substrato geométrico riemanniano em que existe o Universo.”43.  

Já no Dicionário Michaelis44, é possível encontrar 16 (dezesseis) definições 

para o termo “tempo”. Dentre elas as seguintes: 

“1 Período de momentos, de horas, de dias, de semanas, de meses, de anos 
etc. no qual os eventos se sucedem, dando-se a noção de presente, passado 
e futuro (...) 

4 Período em que se vive, momento atual (...)”. 

Independente do referencial, forçoso compreender que o tempo é o recurso que 

os seres possuem para desenvolver todas as atividades inerentes à sua existência. 

 
40 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 147. ISBN 978-85-922953-0-1.  
41 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 173. ISBN 978-85-922953-0-1. 
42 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 175. ISBN 978-85-922953-0-1. 
43 KNESEBECK, Ricardo Luís. O conceito de tempo na física. Revista Tecnologia e Humanismo, 
Curitiba/PR, v. 2, n. 3, p. 11-14, 1987. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rth/issue/view/396. 
Acesso em: 4 abr. 2021. 
44 TEMPO. In: Michaelis. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2021. Disponível em: < 
https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=tempo> . Acesso em: 4 abr. 2021. 
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Relacionando os conhecimentos já expostos neste trabalho, podemos concluir que o 

tempo é o meio pelo qual se torna possível a atividade de consumo, anteriormente 

identificada como essencial à vida humana. 

Tomando um viés econômico, Marcos Dessaune45 assenta que 

“a escassez de recursos limita as opções e força as pessoas a escolher entre 
alternativas concorrentes, com o objetivo de maximizar o seu bem-estar – o 
que os economistas chamam de utilidade. Além disso, cada escolha carrega 
em si um custo de oportunidade, que é tudo aquilo a que a pessoa 
(voluntariamente) renuncia em consequência de uma decisão.” 

Ainda sob essa visão, podemos considerar a Lei da Oferta e da Procura. 

Quando um bem é escasso, seu valor tende a aumentar. Analogamente à teoria em 

estudo, sendo certo que o tempo é um bem limitado, irrecuperável e inacumulável, 

sua valiosidade é inestimável, até porque o que se perfaz no tempo é a própria vida 

do Consumidor. É nesse sentido que leciona o autor:  

“(...) pode-se asseverar que o tempo revela-se o bem econômico primordial 
e, possivelmente, mais valioso de que casa pessoa humana dispõe em sua 
existência – só comparável à sua saúde física e mental, necessária para 
gozá-lo plenamente.”46 

Importante salientar que, para este estudo, preconizamos a definição de 

Dessaune, para o qual, no tocante ao Desvio Produtivo do Consumidor, “importa a 

noção do tempo pessoal ou subjetivo como valor ou bem (...)”47. Ainda nesse 

pensamento, o Autor leciona:  

“(...) o tempo físico ou objetivo é um acontecimento natural, ou seja, é o tempo 
que flui, que estabelece o ritmo da via e que é medido pelos relógios. Por 
outro lado, o tempo pessoal ou subjetivo é o suporte implícito da existência 
humana, isto é, da vida, que dura certo tempo e nele se desenvolve. Dito de 
outra maneira o tempo total de vida de cada pessoa é um bem finito individual; 
é o capital pessoal que, por meio de escolhas livres e voluntárias, pode ser 
convertido em outros bens materiais e imateriais, do qual só se deve dispor 
segundo a própria consciência.”48 

 
45 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 158-159. ISBN 978-85-922953-0-1. 
 
46 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 160. ISBN 978-85-922953-0-1. 
47 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 162. ISBN 978-85-922953-0-1. 
48 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 164-165. ISBN 978-85-922953-0-1. 
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 Nesse sentido, identifica-se a competência e o tempo como os recursos 

produtivos da pessoa, requisitos existenciais humanos que não podem, de forma 

alguma, serem negligenciados, possuindo, inclusive, previsão constitucional que 

garante sua proteção.  

 

  



34 

 

4 O DANO CAUSADO PELO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR 

 

 

 Inegavelmente, as falhas dos Fornecedores – intencionais ou não - no 

desempenho de sua missão podem acarretar diversos danos aos Consumidores, os 

quais, ante a crescente especialização funcional, não veem saída senão consumir, 

ato que, como já dito, tornou-se inerente à existência humana.  

 Explica Marcos Dessaune49 que, em condições em que a relação de consumo 

se perfaça sem óbices – ideal que se busca- , a pessoa consumidora se encaixa 

dentro de um ciclo motivacional, dentro do qual, precipuamente, encontra-se em 

equilíbrio interno. A partir de então, ela sofre um estímulo que pode ser externo ou 

interno, ativando uma necessidade, um desejo ou uma carência., gerando um estado 

de desconforto ou tensão. Para que tal sentimento incômodo se esvaia, é necessária 

a satisfação de tal carência, retornando, enfim, ao equilíbrio interno.  

Contudo, por vezes, o ciclo não retorna ao equilíbrio, e, assim, resta ao 

consumidor apenas duas alternativas de ação, quais sejam, a restrição da 

possibilidade de escolha e a influência de sua vontade. Sendo certo que é lógica e 

fisicamente impossível realizar duas ou mais atividades de natureza incompatível ao 

mesmo tempo, obrigatoriamente o Consumidor terá que renunciar a algo que pretende 

fazer, causando-lhe danos existenciais, já que há indubitável ofensa a seu tempo vital.  

Nesse ponto, necessário tecer algumas considerações. O tempo se trata de um 

recurso finito, eis que não há como reavê-lo. Uma vez perdido, estará para sempre 

assim, afetando diretamente a vida daquele que é vítima. Ainda que compensado 

monetariamente, qualquer indenização jamais será suficiente para reparar tal dano, já 

que, repise-se, fere diretamente a própria vida do consumidor e, por óbvio, sua 

dignidade humana. Vitor Guglinski50, leciona que “para o empreendedor, tempo é 

dinheiro; para o consumidor, tempo é vida.”. Logo, posta a qualidade extremamente 

valiosa do tempo vital da pessoa, vê-se quão sério é o desvio produtivo do 

 
49 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 85-86. ISBN 978-85-922953-0-1. 
50 GUGLINSKI, Vitor. Danos morais pela perda do tempo útil: uma nova modalidade. Revista Jus 
Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3237, 12 maio 2012. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/21753. Acesso em: 10 abr. 2021. 
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consumidor, já que, em razão de ato que não deu causa, arca com uma perda 

irreparável.  

Insofismavelmente, esse acontecimento supera o mero dissabor, 

aborrecimento ou contratempos da vida regular do consumidor, cuja única opção 

repousa na judicialização de seus conflitos e na aceitação de compensação, em que 

pese o caráter verdadeiramente irremediável do dano existencial sofrido, aplicando-

se o determinado pelo artigo 5º, V, da Constituição Federal51. Pontue-se brevemente 

que a vida humana se constitui a partir da conjugação de elementos materiais e 

materiais, sendo, portanto, fonte primária de todos os outros bens jurídicos. Sem 

assegurar o direito à vida, ilógico seria a Constituição Federal proteger os demais 

direitos, já que, com a licença para tecer viés inegavelmente antropocêntrico, a 

dignidade da pessoa humana é o cerne de onde decorrem e para onde afluem todos 

as normas do nosso ordenamento. 

Rememora-se que o dano existencial fere toda e qualquer manifestação vital 

do ser humano, independentemente de sua qualidade, cerceando o direito de escolha 

quanto à utilização do tempo e fazendo com que redirecione seus recursos produtivos 

à resolução de questão que não deu causa e, tampouco, cabia a ele solucionar.  

Logo, o prejuízo de natureza existencial decorre de dois fenômenos imutáveis, 

quais sejam, o fato de que o tempo é recurso produtivo limitado que não pode ser 

acumulado nem recuperado ao longo da vida, bem como ninguém pode realizar duas 

tarefas de natureza incompatível ou fisicamente excludentes ao mesmo tempo.  

Nesse sentido, a fim de elucidar como se configura a responsabilidade civil pelo 

desvio produtivo do consumidor, causador do ora em comento dano existencial,  o 

autor52 enumera os requisitos ou pressuposto necessários à sua verificação: 1) 

existência de problema de consumo potencial ou efetivamente danoso ao consumidor; 

2) prática abusiva do fornecedor de se esquivar da responsabilidade pelo problema 

de consumo; 3) fato ou evento danoso de desvio produtivo do consumidor, 

representado pelo dispêndio do tempo vital deste; 4) relação de causalidade existente 

 
51 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 
DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 mar. 2021. 
52 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 250-251. ISBN 978-85-922953-0-1. 
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entre a prática abusiva do fornecedor e o evento danoso dela resultante; 5) dano 

extrapatrimonial de natureza existencial sofrido pelo consumidor; 6) dano emergente 

e/ou lucro cessante sofrido pelo consumidor; 7) o dano coletivo.  

Isso posto, não restam dúvidas que, quando violado o tempo vital, existencial 

ou produtivo, esfera essencial ao desenvolvimento e realização da pessoa humana, 

faz-se necessária a proporcional compensação. Pontue-se que essa é extremamente 

necessária, em que pese jamais conseguir alcançar perfeitamente a reparação do 

dano sofrido, posto que o tempo é recurso finito, inacumulável e sua perda é 

irreversível.  

 

 

4.1 ARBITRAMENTO 

 

 

Como já esclarecido, o tempo subjetivo se trata de um bem econômico, 

portanto, também um bem jurídico, passível de violação e, nesse sentido, ensejador 

de reparação civil.  

Conforme dispõe o artigo 5º, inciso XXXV, “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, instituindo o princípio da inafastabilidade 

de jurisdição. Portanto, inegável que, quando verificada ofensa a direito pessoal do 

indivíduo, o Judiciário, caso provocado, deverá apreciar o caso que se expõe. 

É sabido que os direitos da personalidade humana não encontram um rol 

taxativo de aplicabilidade, devendo ser analisada a ocorrência de dano no caso 

concreto, o que os tribunais têm compreendido e aplicado. 

 Nesse diapasão, também deve se verificar a função da condenação 

àquele que cometeu o ato ilícito a ser julgado. No caso da responsabilidade civil, 

preponderantemente há a função satisfatória, qual seja, a de corresponder à 

pretensão daquele que foi lesado. Em adição, se verificam as funções punitiva e 

preventiva da indenização, que tem como objetivo coibir a reincidência da conduta 

danosa pelo Fornecedor.  
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 Paulo de Tarso Sanseverino53 entende que, dentre os critérios utilizados 

pela jurisprudência, destacam-se o interesse jurídico do lesado - que valoriza o bem 

ou interesse jurídico atingido pelo evento danoso- e as circunstâncias do evento 

danoso - considerando-se todas as circunstâncias especiais do caso concreto-. 

Quanto às últimas, podem ser enumeradas da seguinte forma: 1) dimensão do dano; 

2) culpabilidade do agente; 3) culpa concorrente da vítima; 4) condição econômica do 

ofensor; 5) condições pessoais da vítima. 

Importante pontuar que, ao contrário dos danos materiais, inexiste – como o 

próprio nome assevera – materialidade na quantia a ser indenizada, cabendo ao Juízo 

determinar o montante devido pelo ofensor ao ofendido.  

Assim, a análise atenta do Magistrado ao caso é essencial na prudente 

condenação do Fornecedor quando esta couber. Não se pode admitir que a 

compensação seja fixada em valor exacerbado de modo a superar o propósito 

condenatório, sob pena de incorrer, inclusive, em enriquecimento sem causa do 

Consumidor. Em que pese se entender fundamental a defesa do Consumidor, há que 

se prezar pela razoabilidade punitiva, principalmente para que se cultive o caráter 

íntegro da reparação em comento, evitando que seja vilipendiada pelo ordenamento 

e que seja utilizada como meio ilícito de obtenção de vantagens indevidas, 

subvertendo sua razão de existir.    

Nesse sentido, ao arbitrar a indenização do dano extrapatrimonial decorrente 

do desvio produtivo do consumidor, o Julgador, verificando o potencial econômico do 

ofensor, aliado à reiteração comportamental lesiva, deve elevar o valor da indenização 

a fim de que se alcance os efeitos satisfatório, punitivo e preventivo, sempre atento 

aos princípios da proporcionalidade e racionalidade.  

 

 

4.2 CONSEQUÊNCIAS DA NÃO RESPONSABILIZAÇÃO DOS FORNECEDORES  

 

 
53 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da reparação integral: indenização no código civil. 
1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 282-283 e 286-287. 
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 Clarividente que, quando não há a devida responsabilização do Fornecedor 

pelos atos ilícitos por ele cometidos, em especial o desvio produtivo do consumidor, 

surgem nefastas consequências. Em sua obra, Dessaune enumera quatro, raciocínio 

ao qual nos filiamos.  

 A primeira se trata da proliferação entre os consumidores de que o desvio 

produtivo pode ser livremente gerados e perpetuados no mercado. A segunda é a 

banalização de tais eventos, já que, ante a ausência de responsabilização, logo, de 

sanção, os Fornecedores não sentem qualquer incômodo e seguem cometendo ações 

danosas aos destinatários de seus produtos e serviços, ao passo que, quando os 

consumidores são vítimas da referida conduta, nem ao menos creem que o problema 

será efetivamente resolvido, e, por vezes, desistem de buscar seus direitos. A terceira 

refere-se ao paulatino aumento do nível de frustração, irritação e estresse do 

consumidor e, por fim, alcança-se a quarta, traduzida no afastamento do consumidor 

de sua realização como ser humano.  

 Quanto às duas primeiras consequências, vislumbra-se o quão necessária é a 

tutela do Estado, o qual deve ser assertivo na garantia dos direitos previstos no CDC 

e na própria Constituição Federal, a fim de evitar que os Fornecedores se sintam à 

vontade para lesar os Consumidores. Ainda, a resposta à sociedade é 

irrefutavelmente vital, eis que fomentará a busca pela efetividade dos direitos 

consumeristas, evitando que os eventos de desvio produtivo, enormemente gravosos, 

como já restou demonstrado, se tornem comezinhos e sejam naturalizados.  

 Em adição, cabe mencionar que a ausência de resposta adequada às atitudes 

desleais do mercado pelo Poder Judiciário ocasiona não somente descrença da 

população em relação a este, mas enfraquecem sua legitimidade social. 

 No tocante às duas últimas, rememora-se a lição de Maslow ao elaborar sua 

pirâmide de desejos humanos, na qual o topo é ocupado pela autorrealização. Se 

essa influi naquilo que os indivíduos almejam, inclusive, em mais alto grau, 

sentimentos que os afastam de tal objetivo ferem diretamente a dignidade humana, 

princípio basilar da ordem jurídica brasileira. Cabe pontuar, ainda, que tal desejo se 

perfaz através da realização das mais diversas atividades, tais como estudo, trabalho, 
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meditação, rituais sagrados, descanso... enfim, por meio do desempenho de ações 

que ensejam o uso do tempo de vida do Consumidor.   

 Nesse sentido, brilhantemente reforça Dessaune54: 

“(...) as limitações impostas pelos fornecedores à liberdade de escolha e de 
ação do consumidor, que levam à ocorrência de eventos danosos de desvio 
produtivo, teriam menor relevância ou menos impacto se as pessoas 
pudessem realizar, ao mesmo tempo, duas ou mais atividades de natureza 
incompatível ou fisicamente excludentes, o que não é possível; ou se o tempo 
fosse um recurso abundante, acumulável e/ou recuperável ao longo da vida 
das pessoas, características que tal recurso, infelizmente, não possui.”. 

 Sendo assim, conclui-se que a ausência de responsabilização do Fornecedor, 

quando figura como autor do fato lesivo, principalmente do desvio produtivo do 

Consumidor, culmina em diversas consequências, que se iniciam no âmbito íntimo da 

vítima, acometendo seus desejos e tempo vital, e alcançam os patamar público 

através da descrença da população quanto à atuação do Poder Judiciário, razão pela 

qual a impunibilidade deve ser combatida, sempre tendo como norte os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, evitando condenações desmedidas – as quais, 

destaque-se, também enfraquecem a imagem do Judiciário-.  

 

   

 

  

 
54 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: O prejuízo do 
tempo desperdiçado e da vida alterada. 2ª. ed. rev. e aum. Espírito Santo: Edição Especial do Autor, 
2017. p. 267-268. ISBN 978-85-922953-0-1. 
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5 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 

 

 

 A fim de analisar a aplicabilidade da teoria em estudo na jurisprudência, 

selecionou-se como marco temporal o ano de 2020, no qual o Código de Defesa do 

Consumidor completou 30 (trinta) anos de existência, e como o órgão cujas decisões 

são objeto de investigação as Turmas Recursais Cíveis do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, último grau de jurisdição dos Juizados Especiais, os quais, 

por sua vez, representam a ampliação do acesso à justiça ao cidadão, eis que tem 

como escopo o atendimento célere e desburocratizado.  

 Ademais, ressalta-se que, conforme a listagem dos 30 maiores acionados dos 

Juizados Especiais55 mais atualizada até então, divulgada no ano de 2019 e referente 

ao ano de 2018, figuram como protagonistas diversos Fornecedores, o que evidencia 

tanto a enorme quantidade de demandas de caráter consumerista nos Juizados, que 

se tornaram verdadeiros polos de resolução de conflitos entre consumidores e 

fornecedores, bem como o caráter negligente dos últimos em face dos primeiros, que 

se veem obrigados a judicializar as problemáticas que encontram nas relações de 

consumo. 

 Torna-se clarividente, ainda, a referida acessibilidade gerada pelos Juizados 

Especiais aos indivíduos, que podem ingressar com suas demandas sem a 

constituição de advogado, o que torna o acesso à tutela jurisdicional inegavelmente 

mais acessível, atentando-se para as limitações dispostas na Lei 9.099/95 (Lei dos 

Juizados Especiais).    

 A fim de ilustrar os supramencionados dados, elaborou-se a seguinte tabela, a 

partir do ranking retirado do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro56, 

no qual se expõe o nome do acionado seguido do número de demandas em que figura:  

PARTE NÚMERO DE AÇÕES 

Light Serviços de Eletricidade S/A 70.911 

 
55 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Light lidera a lista das empresas mais 
acionadas na Justiça em 2018. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-
conteudo/5111210/6069074>. Acesso em 04 abr. de 2021. 
56 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Light lidera a lista das empresas mais 
acionadas na Justiça em 2018. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-
conteudo/5111210/6069074>. Acesso em 04 abr. de 2021. 
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BCP S.A (Claro, ATL-ALGAR, ATL, 

Telecom Leste AS) 

23.633 

Ampla – Energia e Serviços S/A 17.553 

Telemar Norte Leste S/A (OI – Telefonia 

Fixa) 

16.506 

Banco Bradesco S/A 14.788 

Tim Celular S.A 13.421 

Banco Itaú Unibanco Holding S/A 12.891 

Banco Santander Banespa S/A 11.055 

Sky Brasil – Serviços LTDA – Directv 9.138 

Via Varejo S/A (Ponto Frio - Casa 

Bahia) 

9.058 

Banco do Brasil S/A 5.890 

Banco Itaucard S/A  5.490 

Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos – CEDAE 

5.248 

TNL PCS S/A (OI – Telefonia celular) 4.892 

B2W – Companhia Global do Varejo 

(Americanas.com, Submarino.com) 

4.627 

Lojas Americanas S/A 3.982 

Banco BMG S/A 3.518 

Universidade Estácio de Sá 2.696 

Unimed  2.477 

Gol Transportes Aéreos S/A 2.441 

Banco Bradesco S/A – ADM. de 

Cartões de Crédito 

2.351 

Ricardo Eletro Divinópolis LTDA 2.090 

Vivo S/A 1.852 

Amil Assistência Médica Internacional 1.715 

Decolar.com LTDA 1.669 

NET Rio LTDA  1.428 

C&A Modas LTDA 1.444 

Carrefour Comércio e Indústria 1.442 
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Mobilita Comercio, Indústria e 

Representações (Casa e Vídeo) 

1.335 

Tam Linhas Aéreas S/A  1.235 

 

 Como se vê, não restam dúvidas quanto à relevância dos Juizados Especiais 

Cíveis na resolução dos conflitos consumeristas, bem como a importância da decisão 

das Turmas Recursais, já que, pelo demonstrado, sua tutela é essencial à garantia 

dos direitos do Consumidor no Estado do Rio de Janeiro.   

 

 

5.1 CASOS JULGADOS PELAS TURMAS RECURSAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO ANO DE 2020 

 

 

 Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro57, 

observa-se que a teoria do desvio produtivo do consumidor foi mencionada em 34 

julgados das Turmas Recursais Cíveis no ano de 2020.  

 Em 24 (vinte e quatro) julgados vislumbra-se o desvio produtivo do consumidor 

como fator de reconhecimento da obrigação indenizatória. 

 Em 06 (seis) julgados, não se reconhece a incidência do desvio produtivo do 

consumidor. 

 Dispensam-se os 04 (quatro) julgados remanescentes, eis que o desvio 

produtivo do consumidor não é ponto de discussão ou a decisão foi anulada58.  

 

 

5.2 FUNDAMENTO DAS DECISÕES QUE APLICAM FAVORAVELMENTE AO 

CONSUMIDOR A TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO  

 

 
57 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: Jurisprudência. Disponível em: 
http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ProcessarConsJuris.aspx?PageSeq=0&Version=1.1.11.0. Acesso em: 6 
mar. 2021. 
58 Processo nº 0023027-16.2019.8.19.0204 
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 Nesse momento, passa-se a examinar quais são os fundamentos utilizados nos 

Acórdãos das Turmas Recursais ao julgar Recursos Inominados, entendendo pela 

existência da obrigação de indenizar ante a verificação do desvio produtivo do 

consumidor.  

Conforme esclarecido no decorrer deste trabalho, o cerne da verificação de 

desvio produtivo resta na análise do tempo. Recurso este, como também já visto, 

irrecuperável e inacumulável.   

 A maioria dos julgados associa o desvio produtivo do consumidor, por óbvio, à 

desvirtuação do tempo do Consumidor para resolução de problemas cujos esforços 

de solução caberiam aos Fornecedores.  

 Para tanto, verifica-se essencial a comprovação da tentativa de resolução 

administrativa do conflito, a juntada de documentos que atestem tal fato – 

notadamente, números de protocolo de atendimento-, bem como a presença de 

verossimilhança nos fatos alegados pela parte autora, vejamos alguns exemplos: 

 

(...) Presente o dano moral, diante da frustração das legítimas expectativas 
da parteautora, conforme narrado na inicial, que ficou impedida de utilizar o 
serviço (condição de microempresária comprovada às fls.16). Autor informou 
números de protocolos que comprovam tentativa exaustiva de solução 
administrativa do litígio. Aplicação do Artigo 6º VIII do Código de Defesa do 
Consumidor. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.(...)59  
 
Acordam os juízes que integram a Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Cíveis, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial 
provimento para reformar a sentença e julgar procedente em parte o pedido 
para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 
indenização por danos morais, com juros da citação e correção desta 
publicação. Produto adquirido para atividade laboral. Expectativa frustrada. 
Autor que comprova às fls.25/33, tentativa exaustiva de solução 
administrativa do litígio. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do 
Consumidor.  Mantida no mais a sentença. Sem ônus sucumbenciais, diante 
do êxito.60 (grifou-se) 
 
(...) Tem-se, ainda, que o autor juntou diversos protocolos realizados em loja 
física (fls. 21), o que comprova a tentativa de solução administrativa do litígio, 
bem como a perda de seu tempo útil com idas e vindas sem sucesso. Aplica-
se ao caso concreto a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.(...)61 

 

 
59 TJRJ – RI nº 0033403-64.2019.8.19.0203. Relator: Dra. Renata Palheiro Mendes de Almeida. 
Julgamento em: 03/09/2020. 
60 TJRJ – RI nº 0029674-53.2019.8.19.0066. Relator: Dra. Renata Palheiro Mendes de Almeida. 
Julgamento em: 23/07/2020. 
61 TJRJ – RI nº 0022577-70.2019.8.19.0205. Relator: Dra. Renata Palheiro Mendes de Almeida. 
Julgamento em: 30/06/2020. 
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 Importante ressaltar que há decisões que se limitam a indicar a incidência da 

Teoria no caso, mas não apresentam minuciosamente as razões para tanto, como se 

vê nos julgados dos processos nº 0062177-94.2020.8.19.0001, 0126033-

32.2020.8.19.0001, 0036253-85.2019.8.19.0205 

 Noutros, em que pese minoria, não se faz menção à apresentação de prova 

documental62. 

 Conclui-se, portanto, que, quando devidamente instruído o pedido autoral, as 

Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se veem 

favoráveis à aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. 

 Outrossim, descortina-se que os referidos órgãos julgadores tendem a aplicar 

o Código de Defesa do Consumidor de modo a cumprir com o objetivo da norma, qual 

seja, proteger o destinatário de bens e serviços das condutas abusivas perpetradas 

pelos Fornecedores. 

 No mais, essencial destacar que tal proteção não é eivada de 

discricionariedade, mas devidamente pautada nos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, a fim de aplicar a pena de modo punitivo-pedagógico, evitando o 

enriquecimento ilícito do Consumidor e, ao mesmo tempo, fugindo da punição 

desmedida do Fornecedor. 

  

  

5.3 FUNDAMENTO DAS DECISÕES QUE NÃO ENTENDEM CABÍVEL A 

APLICAÇÃO DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR 

 

 

 Quanto às decisões que entendem pela inaplicabilidade do desvio produtivo do 

consumidor, destacam-se alguns pontos de rejeição. 

 No Recurso Inominado interposto no processo nº 0001517-96.2020.8.19.0046, 

a Turma entendeu pela não ocorrência do desvio produtivo do consumidor, aplicando 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, argumentando que apesar do 

 
62 TJRJ - Processos nº 0003187-50.2020.8.19.0021, 0027132-39.2019.8.19.0203 e 0044351-
62.2019.8.19.0204. 
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autor utilizar parte de seu tempo para concluir a compra – cujo cancelamento ensejou 

a propositura da ação -, o fato por si só não configuraria o dano.  

No julgamento do Recurso Inominado cujo processo nº 0098265-

34.2020.8.19.0001, a decisão vergastada assevera que, ante a não comprovação do 

dispêndio de tempo para solução do problema administrativamente, não se aplicaria 

a teoria do desvio produtivo do consumidor.  No mesmo sentido versa o decisum 

exarado no processo nº 0001275-25.2019.8.19.0030, no qual se fundamenta a 

inaplicabilidade do desvio produtivo do consumidor na ausência de provas de contato 

administrativo pelo Consumidor, “seja por e-mail ou whatsapp ou sequer um protocolo 

de atendimento”, conforme as palavras da Douta Juíza.  

 Já no processo nº 0009802-05.2020.8.19.0038 o Juízo ao menos disserta sobre 

o desvio produtivo especificamente. Quanto ao dano moral pugnado, assevera que a 

situação vivida pelo consumidor pode ser entendida como mero dissabor, já que não 

teve feridos sua honra, personalidade, reputação, dor, humilhação, constrangimento 

tampouco sentimentos violados. 

 Nos feito nº 0056069-74.2019.8.19.0004, decidiu-se pela inaplicabilidade em 

razão da ausência de provas e na fragilidade dos argumentos autorais. 

 Diferente situação ocorre no processo nº 0042077-52.2019.8.19.0002, no qual 

não se aplica a condenação perquirida ante a inexistência de relação de consumo 

entre as partes.  

 Em que pese o pequeno número de julgados, depreende-se da análise que as 

Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ainda 

perseveram no sentido do afastamento de eventual condenação por danos morais 

ante a classificação do evento como mero aborrecimento.  

 Adicionalmente, percebe-se que a comprovação da tentativa de resolução do 

problema é ponto importante na averiguação do cabimento do desvio produtivo do 

consumidor, eis que é meio de prova capaz de atestar o dispêndio do tempo vital do 

indivíduo para solucionar problemas que não cabiam ser resolvidos por ele, bem como 

a desvirtuação das tarefas que desejava realizar.  

 Logo, ao analisar as decisões das Turmas Recursais do TJRJ no ano de 2020 

que tem em seu texto o “Desvio Produtivo”, o que se enxerga é não a aplicação 
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desmedida e imotivada da Teoria, mas um uníssono quanto aos requisitos de sua 

admissão como causa da pretensão indenizatória, assegurando a existência de 

segurança jurídica, essencial para toda a sociedade.  

 

 

5.4 ANÁLISE COMPARATIVA EM NÚMEROS – A TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO 

DO CONSUMIDOR NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016 A MARÇO DE 2021 

 

 

 Interessante pontuar que o reconhecimento da existência da teoria do desvio 

produtivo do consumidor pelas Turmas Recursais do TJRJ não é recente, sendo 

aplicado há tempos e em constante crescimento. A fim de comprovar a assertiva, traz-

se à luz o número de julgados proferidos desde o ano de 2016 que contém o desvio 

produtivo em seu bojo.  

 No ano de 2016, o termo figurou em 03 (três) julgados. Em 2017, em 02 (dois). 

Já em 2018 e 2019, aparece em 5 (cinco). Como já sabido, no ano de 2020 figurou 

em 32 julgados. O aumento percebido no primeiro trimestre do ano de 2021 

surpreende em comparação com os últimos anos: até março o termo é encontrado em 

50 (cinquenta) julgados.   

A fim meramente ilustrativo, demonstra-se tal aumento a partir do seguinte 

gráfico, cujos dados foram retirados do site do TJRJ63, através de busca pelo termo 

“Desvio Produtivo”, ano a ano, evidenciando a aplicabilidade e sedimentação de 

entendimento pela jurisprudência das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal: 

 

 
63 http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultarJurisprudencia.aspx 
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Gráfico ilustrativo 

Fonte: Elaborado pela autora através da pesquisa jurisprudencial 

 Através dessa breve análise, inegável que a aplicação da Teoria pelas Turmas 

Recursais do TJRJ tem aumentado significativamente, evidenciando o 

reconhecimento da valiosidade do tempo do Consumidor, o que se admira e, 

esperançosamente, crê que será perpetuado ao longo dos anos.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 Diante do exposto, podemos concluir que, de fato, os Juizados Especiais e, 

consequentemente, as Turmas Recursais, têm sido inundados por demandas 

consumeristas, tornando inegável a influência da sociedade de consumo no 

surgimento dos conflitos entre o Consumidor e o Fornecedor. 

Ademais, importante pontuar que o tempo é fator fundamental na Teoria do 

Desvio Produtivo do Consumidor, investigada neste trabalho. Diante de seu caráter 

irrecuperável e inacumulável, sua violação afeta pontualmente o direito constitucional 

à vida, bem como os direitos à educação, ao trabalho, lazer, dentre outros. Logo, 

inadmissível permitir que a prática lesiva em comento seja incorporada ao modus 

operandi da empresa, o que ocorre quando não há proporcional condenação dessa 

pelo Poder Judiciário.    

No tocante às decisões proferidas pelas Turmas Recursais do TJRJ, vislumbra-

se que dentre os danos reconhecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, o Desvio 

Produtivo vem ganhando espaço, sendo cada vez mais reconhecido pela 

jurisprudência, que tem fixado requisitos essenciais de comprovação do referido dano 

para condenar os Fornecedores que cometem ato antijurídico, sempre em atenção 

aos necessários parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de se evitar 

a vilipendiação da compensação ao consumidor e seu enriquecimento sem causa, 

bem como efetivar o caráter punitivo-pedagógico da indenização.  

Conforme a análise realizada neste trabalho, o reconhecimento do Desvio 

Produtivo enquanto dano existencial indenizável tem aumentado junto ao passar dos 

anos, o que transparece uma previsibilidade otimista para o futuro, eis que, ante a 

aplicação da Teoria, restam assegurados os direitos do Consumidor e almeja-se o fim 

do cometimento de práticas lesivas pelos Fornecedores.  
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