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RESUMO  

  
A presente monografia tem por objetivo analisar a aplicabilidade da responsabilidade civil nas 

situações nas quais há dano pela violação do tempo útil do consumidor. A partir dos constantes 

casos em que há o desprezo pelo tempo do consumidor, e levando em consideração a frequência 

com que o consumidor é obrigado a desviar de suas atividades para sanar problemas criados 

pelo fornecedor, verificou-se a necessidade da produção desta pesquisa. Para tanto, buscou-se 

diferenciar a perda do tempo livre do mero aborrecimento e avaliar a postura do Poder Judiciário 

frente a tais violações. O estudo foi desenvolvido com o procedimento lógico-indutivo e adotou 

a abordagem qualitativo-explicativa, com técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. Os 

resultados obtidos apontaram que a incessante busca pela lucratividade sujeita o consumidor a 

situações lastimáveis, nas quais são tratados de forma desrespeitosa e insatisfatória. As 

conclusões alcançadas por esta pesquisa demonstraram que o tempo é um bem jurídico passível 

de tutela, e, por esse motivo, é essencial a intervenção estatal afim de responsabilizar de e impor, 

aos fornecedores, a reparação dos danos decorrentes da usurpação do tempo livre do 

consumidor.  

  

Palavras-chave: Consumidor. Responsabilidade Civil. Tempo útil. Dano Moral.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

Em decorrência de situações de mau atendimento, as quais se revelam, aliás, 

bastante frequentes, o consumidor acaba sendo constrangido a se desviar de suas atividades 

habituais, perdendo, involuntariamente, seu precioso tempo, em razão da necessidade de sanar 

problemas decorrentes de condutas abusivas dos fornecedores ou, mesmo, de outras espécies 

de atos ilícitos. A banalização da lesão a um dos recursos mais importantes do ser humano – o 

tempo útil – caracteriza um novo dano da contemporaneidade, o qual se revela plenamente 

passível de proteção jurídica.  

A modernidade do mercado de consumo consagrou a incessante busca pelo lucro. 

Para atingir uma maior eficiência e um maior proveito econômico, os fornecedores acabam por 

menosprezar as particularidades do consumidor, tratando-o de forma insatisfatória e, por vezes, 

desrespeitosa.  

O atual cenário das relações de consumo traz evidências fáticas do desperdício  

injusto do tempo livre do consumidor. Os frequentes problemas com operadoras de telefonia, 

as esperas infindáveis por atendimento, a desídia no cumprimento das obrigações contratuais e 

a ausência de assistência na região são exemplos comuns de situações que tomam o tempo e 

que não devem ser tratadas como um mero aborrecimento cotidiano.  

Tais transtornos não devem ser interpretados, apenas, como mero aborrecimento  

cotidiano, de modo a justificar a ideia de que o indivíduo tenha que suportá-los. São, em 

verdade, fruto do descaso de maus fornecedores e lesionam a esfera personalíssima do 

consumidor, repercutindo na desvalorização da proteção aos seus direitos.  

Adicionalmente, merece destaque o fato de que o tempo, cada vez mais, é um bem  

jurídico merecedor de tutela. A modernização das relações sociais exige do indivíduo, nos 

tempos atuais, muito mais do que era exigido no passado. O ser humano, tende, cada vez mais, 

a assumir novas tarefas, as quais lhe demandam de maneira cada vez mais intensa, de modo que 

o tempo passa a ser facilmente visualizável como um artigo de luxo.  

Por esse motivo, justamente, faz-se presente a necessidade de intervenção estatal, a  

fim de responsabilizar os fornecedores pelos danos decorrentes da usurpação do tempo livre do 

consumidor.  

Nessa lógica, é de se ressaltar que, nos últimos anos, a jurisprudência pátria vem  

trazendo inovações e compreendendo o tempo como um bem relevante e sujeito, pois, à tutela 

jurídica. Com base, sobretudo, nas considerações acima expostas, merece destaque o fato de 

que, em meados de 2011, alguns Tribunais de Justiça começaram a acatar a ideia de ser cabível 
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a responsabilização, do fornecedor, pelo desvio do tempo do consumidor, com a consequente 

condenação ao pagamento indenizações.  

Destaca-se, nesse período de 2011, o advento da teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, criada pelo advogado Marcos Desssaune, como marco crucial que deu início e 

fundamentou as discussões pertinentes ao tema.  

Os estudos do referido autor deram origem à obra “Desvio Produtivo do  

Consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado”, na qual adverte que sua intenção era propor 

um debate público a respeito da perda involuntária do tempo do consumidor, a fim de propiciar 

contribuições argumentativas pertinentes para a responsabilização cível dos fornecedores.  

Apenas no ano de 2017 – no REsp. 1.634.851/RJ –o Superior Tribunal de Justiça  

deu seu primeiro passo para reconhecer esse desgaste do consumidor, nas tentativas de 

solucionar problemas, como um dano indenizável. Nada obstante, e diante da situação de lacuna 

legal, importantíssima se revela a positivação do tratamento desse tema, no ordenamento 

brasileiro, de modo a destacar a importância e a dar tratamento uniforme à tutela do tempo como 

um bem jurídico relevante.  

O desvio do tempo do consumidor deve ser trazido, portanto, para o centro das  

discussões, por se tratar de situação que impacta a vida cotidiana das pessoas, impactando na 

seara da responsabilidade civil e do Direito do Consumidor. A conjunção desses dois aspectos 

do Direito é essencial para repensar e mudar antigos posicionamentos doutrinários e 

jurisprudenciais.  

O fato de a lesão ao tempo poder atingir qualquer consumidor, sem distinções, foi  

fator fundamental para a escolha do tema em questão. Trata-se de abordagem, aliás, de situação 

que influi negativamente na esfera personalíssima do indivíduo e que engloba um conjunto de 

situações fáticas bastante corriqueiras nas atuais relações de consumo.  

Por se tratar de um problema contemporâneo, o tema merece ser devidamente  

explorado, de modo a destacar sua importância, sobretudo, diante dos olhos da justiça brasileira, 

até mesmo pelo fato de que a reparação ao consumidor lesionado é uma forma de proteção, a 

qual decorre, sobremaneira, do respeito à dignidade da pessoa humana.  

Cumpre ressaltar a importância da consolidação desse entendimento no  

ordenamento jurídico brasileiro, a fim de coibir tais práticas danosas. Assim, pretende-se, por 

este trabalho, verificar a evolução do tema no plano jurídico, a fim de amparar a necessidade de 

uma proteção expressa no ordenamento pátrio.  

A presente pesquisa adotará uma abordagem qualitativa, por analisar fenômenos  
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jurídicos que não são mensuráveis numericamente. No tocante aos objetivos, foi escolhida a 

pesquisa explicativa, devido à preocupação em identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a lesão ao tempo do consumidor. Assim sendo, diante do universo complexo 

e variado das ações inapropriadas dos fornecedores, que afetam negativamente a vida do 

consumidor, trata-se do tipo mais adequado ao tema proposto.   

Quanto aos métodos, será utilizado o procedimento lógico-indutivo, pelo qual, a  

partir da constatação de uma repetição dos fatores, em vários casos, estabelece-se um princípio 

geral.  

A estratégia técnica selecionada para a investigação proposta será a pesquisa  

bibliográfica, elaborada a partir de artigos acadêmicos e livros sobre temas correlatos ao da 

pesquisa, além de conteúdos e de informações disponíveis em páginas da Internet.  

Conjuntamente, será empregada a técnica de pesquisa documental, por meio da utilização da 

Constituição Brasileira, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e de julgados.  

Este trabalho científico estrutura-se em seis capítulos, apresentando-se no  

primeiro a introdução, com a apresentação do tema proposto, a contextualização na esfera 

jurídica e a análise dos objetivos e das metodologias da pesquisa.  

No segundo capítulo, será realizado um estudo sobre o tempo, suas características  

e a importância em ser considerado um bem jurídico. O terceiro capítulo abordará o tema da 

responsabilidade civil, revelando os elementos e aspectos gerais da responsabilidade civil no 

âmbito do Código Civil (2002) e abarcando a responsabilidade civil na perspectiva das 

relações de consumo.  

Há, no capítulo quarto, a apresentação do objeto principal do presente trabalho,  

qual seja, a teoria da perda do tempo útil e os seus respectivos reflexos no âmbito jurídico. 

Além disso, serão expostas situações de ocorrência do desvio do tempo do consumidor, bem 

como a análise da evolução do entendimento jurisprudencial sobre o tema proposto neste 

trabalho. O capítulo cinco discorrerá sobre o dano moral, distinguindo-o do mero 

aborrecimento, e apresentará a nova discussão jurídica quanto à autonomia do dano temporal.  

Por fim, o último capítulo conterá as conclusões da pesquisa, bem como as  

resposta ao problema formulado.  

    

2 DO TEMPO  

  

A pesquisa tratará da possibilidade de responsabilização dos fornecedores, que, ao  
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descumprirem seus deveres jurídicos para com os consumidores, impõem a estes o ônus de 

utilizarem o seu tempo útil para tentar sanar um problema criado pelo próprio fornecedor. Para 

tanto, é necessário tratar dos conceitos do tempo e de suas características, de forma a evidenciar 

a importância de sua positivação como um bem jurídico relevante.  

  

2.1 Tentativas de conceituação do tempo nas diversas esferas do conhecimento  

  

A concepção do tempo sempre foi muito discutida em diversas esferas do  

conhecimento. No entanto, o tempo é uma grandeza complexa, o que torna dificultosa a sua 

conceituação e torna muitíssimo difícil existir uma definição perfeita. Trata-se de um conceito 

amplo e multidisciplinar, não havendo, dessa forma, uma única acepção.   

No âmbito filosófico, diversos pensadores buscaram romper com a percepção  

comum que existia sobre o tempo, apresentando teorias reflexivas acerca do assunto. Lúcia  

Maria Csernik, traduzindo a obra “Confissões” de Santo Agostinho, admitiu haver muitas 

dúvidas e obscuridades quanto ao tempo e que, por esse motivo, propôs analisá-lo:  

Que é, pois, o tempo? Quem poderia explicá-lo de maneira breve e fácil? Quem pode 

concebê-lo, mesmo no pensamento, com bastante clareza para exprimir a ideia com 

palavras? E, no entanto, haverá noção mais familiar e mais conhecida usada em nossas 

conversações? Quando falamos dele, certamente compreendemos o que dizemos; o 

mesmo acontece quando ouvimos alguém falar do tempo. Que é, pois, o tempo? Se 

ninguém me pergunta, eu sei; mas se quiser explicar a quem indaga, já não sei. 

(CSERNIK, 2007)  

  

Em suas reflexões, Csernik expõe que Santo Agostinho desenvolveu o  

entendimento de que o tempo é o tempo existente para a alma. O filósofo pretende dizer que, 

embora haja dificuldade em conceituar, podemos intuir o que é o tempo porque ele está em 

nossa alma. Nesta, encontram-se as lembranças do passado e as perspectivas do futuro, e, com 

base nisso, é possível constituir as medidas e as divisões do tempo. De se ver, no ponto, sua 

lição:  

Por esse motivo é que o tempo me pareceu não ser nada mais que uma extensão. Mas 

extensão de que? Não saberia dizê-lo ao certo; seria de admirar que não fosse extensão 

da própria alma. portanto, dize-me , meu Deus, que é o que meço quando digo um 

tanto vagamente: “Este tempo é mais longo do que aquele” – ou mais exatamente: 

“Este tempo é o dobro daquele? – Meço o tempo, eu o sei; mas não o futuro, que ainda 

não existe, nem o presente, porque não tem duração, nem o passado, porque não existe 

mais. Que meço eu então? Acaso o tempo que passa, e não o tempo passado, como 

disse acima? (CSERNIK, 2007)  

Já na ciência moderna, as preocupações quanto às características do tempo  

ganharam mais espaço do que a busca por uma definição de conceitos. A ciência tem se 

concentrado em formular teorias que respondam às indagações, como, por exemplo, a relação 

espaço-tempo, se o tempo é absoluto, medidas do tempo ou se é finito ou infinito.  
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Para o físico Isaac Newton, o tempo era absoluto e não tinha relação com nenhuma  

coisa externa, como a matéria ou o espaço. Aduziu, à vista disso, que o tempo não depende de 

qualquer referencial de medida, sendo igual para qualquer observador e imutável. Vejamos:  

O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si mesmo e da sua própria natureza, 

flui uniformemente sem relação com qualquer coisa externa e é também chamado de 

duração; o tempo relativo, aparente e comum é alguma medida de duração perceptível 

e externa (seja ela exata ou não uniforme) que é obtida através do movimento e que é 

normalmente usada no lugar do tempo verdadeiro, tal como uma hora, um dia, um 

mês, um ano. (NEWTON, 1990, p. 6/7)  

  

Em contrapartida, a evolução científica fez surgir a Teoria da Relatividade, de 

Albert Einstein, pela qual a concepção do tempo mudou. De acordo com o físico, o tempo é 

uma grandeza variável e que se relaciona, estreitamente, com o espaço. É entendido como uma 

espécie de lugar no qual as pessoas caminham, de forma a ser possível nos deslocarmos pelo 

tempo.  

Na esfera jurídica, François Ost defendeu que antes de ser um evento físico ou  

psíquico, o tempo é uma instituição social. Em outras palavras, antes mesmo de sua 

compreensão objetiva (na passagem do dia e da noite, por exemplo) ou subjetiva, entende o 

autor ser o tempo é um fenômeno de poder, uma exigência ética e um objeto jurídico.  

Ost abordou a relação entre o tempo e o Direito. Aduz o autor que o direito revela  

o tempo, na medida em que afeta diretamente a – isto é, o tempo como um resultado de 

construção social. Da mesma forma, o tempo também revela o direito, ao determinar a força 

instituinte do deste na sociedade.  

Cumpre expor que o referido autor estabelece um elo profundo entre o tempo e o  

direito. Por esse ponto de vista, retrata que:  

O tempo não permanece exterior à matéria jurídica, como um simples quadro 

cronológico em cujo seio desenrolaria sua ação; do mesmo modo, o direito não se 

limita a impor ao calendário alguns prazos normativos, deixando para o restante que 

o tempo desenrole seu fio. Antes, é muito mais desde o interior que o direito e tempo 

se trabalham mutuamente. Contra a visão positivista que não fez mais que exteriorizar 

o tempo [...] não é possível “dizer o direito” senão “dando o tempo” [...] o tempo é 

um dos maiores desafios da capacidade instituinte do direito. (OST, 2005, p. 14; 

grifo nosso)  

  

Percebe-se não haver uma única e exata definição do tempo, cuidando-se de um  

conceito vasto e indefinível em meras palavras, isto é, a compreensão do tempo continua 

instigando a mente humana. Porventura, como eventual solução, pode-se considerar que, ao 

estruturar os aspectos centrais de cada uma das áreas disciplinares, seja possível determinar um 

possível conceito básico para o tempo.  

  

https://www.paginasdedireito.com.br/index.php/artigos/66-artigos-abr-2008/6062-resenha-do-livro-o-tempo-do-direito-de-autoria-de-francois-ost
https://www.paginasdedireito.com.br/index.php/artigos/66-artigos-abr-2008/6062-resenha-do-livro-o-tempo-do-direito-de-autoria-de-francois-ost
https://www.paginasdedireito.com.br/index.php/artigos/66-artigos-abr-2008/6062-resenha-do-livro-o-tempo-do-direito-de-autoria-de-francois-ost
https://www.paginasdedireito.com.br/index.php/artigos/66-artigos-abr-2008/6062-resenha-do-livro-o-tempo-do-direito-de-autoria-de-francois-ost
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2.2 A positivação do tempo como bem jurídico relevante  

  

A concepção de bem jurídico remonta a todo bem de interesse do ser humano que  

pode ser objeto do Direito. São todos aqueles bens relevantes para o indivíduo ou para a 

comunidade, que, por serem socialmente significativos, recebem a tutela do ordenamento 

jurídico.  

César Fiúza (2016) define bem jurídico como sendo tudo aquilo que é útil aos  

sujeitos. Expõe ser diferente de coisa, tendo em vista ser esta um bem econômico e autônomo 

que se subordina às pessoas. À vista disso, o autor determina que:  

Conclui-se que coisa, neste sentido, é sinônimo de bem. Mas nem todo bem será coisa. 

Assim, não são coisas os bens chamados jurídicos, como a vida, a liberdade, a saúde 

etc. Para que um bem seja coisa, são necessários três requisitos: 1.º) interesse 

econômico: o bem deve representar interesse de ordem econômica. Uma folha seca 

não será bem nem coisa para o Direito; 2.º) gestão econômica: deve ser possível 

individualizar e valorar o bem. A luz do sol, por exemplo, não possui gestão 

econômica. Portanto, não será coisa para o Direito; 3.º) subordinação jurídica: o bem 

deve ser passível de subordinação a uma pessoa. Tampouco deste ângulo a luz do sol 

seria coisa. (FIÚZA, 2016, p. 126)  

  

Alerta-se, contudo, que o posicionamento do referido autor é discrepante da maioria  

dos civilistas. Grande parte da doutrina afirma ser o bem jurídico uma espécie de coisa passível 

de apreciação econômica. Partindo desse ponto de vista, Silvio de Salvo Venosa (2017, p. 329) 

evidencia que “[...] o termo bem é uma espécie de coisa, embora por vezes seja utilizado 

indiferentemente. Coisas são os bens apropriáveis pelo homem”.  

Salvo Venosa (2017, p. 330) sustenta ainda que todos os bens são coisas, mas que  

nem todas as coisas podem ser consideradas como bens, uma vez que o bem está relacionado a 

uma noção pecuniária, proporcionando uma utilidade e podendo ser apropriado pelo homem. 

Assim, o autor propõe a diferenciação “[...] apalavra bem deriva de bonum, felicidade, bem-

estar. A palavra coisa, tal como os estudos jurídicos a consagram, possui sentido mais extenso 

no campo do Direito, compreendendo tanto os bens que podem ser apropriados, como aqueles 

objetos que não podem”.  

Nota-se, portanto, não haver, entre os autores do Direito Civil, acordo quanto ao  

conceito de bem. Tampouco há unanimidade em relação a existência ou não de uma distinção 

do bem e da coisa. Apesar disso, é certo que o bem jurídico é o bem essencial às pessoas e à 

sociedade, que merece proteção legal justamente por ter um grande valor social. Claus Roxin  

(2009, p. 18/19) aponta que “podem-se definir os bens jurídicos como circunstâncias reais dadas 

ou finalidades necessárias para uma vida segura e livre, que garanta a todos os direitos humanos 



13  

e civis de cada um na sociedade ou para o funcionamento de um sistema estatal que se baseia 

nestes objetivos”.  

Em face das definições apresentadas, é razoável considerar o tempo como um bem  

jurídico. Isso, porque, sem dúvidas, o tempo possui utilidade para o homem, e, além disso, 

representa interesse de ordem econômica, podendo ser considerado, nesse sentido, um dos 

maiores capitais que o ser humano possui. A noção de tempo transcende a simples ideia de 

unidade de medida e vincula-se a acepções mais amplas como recurso produtivo; tempo pessoal 

ou livre.  

A respeito do tempo, vejamos a lição de Pablo Stolze Gagliano:  

Na perspectiva mais difundida, “dinâmica” (ou seja, em movimento), o tempo é um  
“fato jurídico em sentido estrito ordinário”, ou seja, um acontecimento natural, apto a 

deflagrar efeitos na órbita do Direito, como já tivemos, inclusive, a oportunidade de 

escrever: [...]. Em perspectiva “estática”, o tempo é um valor, um relevante bem, 

passível de proteção jurídica. Durante anos, a doutrina, especialmente aquela dedicada 

ao estudo da responsabilidade civil, não cuidou de perceber a importância do tempo 

como um bem jurídico merecedor de indiscutível tutela. Sucede que, nos últimos anos, 

este panorama tem se modificado. (GAGLIANO, 2013).  

  

Nesse sentido, é necessário levar em conta o valor que o tempo representa na vida  

das pessoas e sua imprescindibilidade no desenvolvimento das relações cotidianas, razão pela 

qual deve-se destacar sua relevância tanto no âmbito patrimonial quanto existencial. No que diz 

respeito àquele, a título de exemplo, os negócios jurídicos – seja na esfera cível ou consumerista 

– respaldam a ótica pecuniária do tempo, ao estabelecerem prazo para cumprimento ou ao 

permitirem a execução periódica das obrigações. Ainda nessa perspectiva, Bodil Jönson apud 

Dessaune (2011) reafirma que o tempo é um capital inestimável para o homem por ser possível 

tranformá-lo em dinheiro, em conhecimento e em relações humanas.  

Quanto à esfera existencial, Felipe Bizinoto (2018) revela que o tempo deve ser  

considerado bem jurídico não-patrimonial, mas com reflexos patrimoniais, e expressa, em seu 

artigo, o seguinte:  

Sob a ótica geral, o manto temporal reside no setor extrapatrimonial, mas a parcela 

dele é possível expressar em pecúnia, conforme lição de Karl Marx acerca do mais 

valia, no entanto há muito mais do que mera labuta no bem em questão: afazeres que 

transcendem ao mero emprego de força física ou intelectual como meio de produção. 

Parafraseando Renato Russo em Tempo Perdido, constata-se que o dispêndio em 

atividade envolvendo ou não questões econômicas conduz ao fato de que a 

humanidade não tem mais o tempo que passou. (BIZINOTO, 2018)  

  

Em relação ao contexto jurídico, Bizinoto apresenta alguns dispositivos que tutelam  

o tempo de forma implícita:  

No ramo jurídico o tempo confere base para o desenvolvimento de todas as relações 

relevantes: o Código Civil determina nos arts. 331 a 333 o tempo do pagamento, o 

Código de Processo Civil, arts. 212 a 216, rege o tempo dos atos processuais, o Pacto 

https://felipebpadua.jusbrasil.com.br/
https://felipebpadua.jusbrasil.com.br/
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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Fundamental determina que a tão estimada liberdade de locomoção em tempos de paz 

(art. 5º, XV). (BIZINOTO, 2018)  

  

Ademais, cumpre expor que a Constituição da República Federativa do Brasil prevê  

a tutela do tempo como um direito em diversas situações específicas. Em sua obra, Marcos 

Dessaune (2011) propõe analisar se o tempo, na Constituição, é tido como um objeto de direitos, 

isto é, um direito subjetivo constitucional da pessoa, ou se é um bem jurídico constitucional 

propriamente dito. Em suma, o autor conclui que, na primeira situação, a violação do tempo 

configuraria um mero ato ilícito, enquanto, ocorrendo violação na segunda hipótese, haveria, 

de fato, um dano.  

Contudo, Dessaune (2011) assume que a tutela recebida pelo tempo na Constituição  

ainda é insuficiente, tendo em vista “o grande universo de sujeitos, de interesses e de relações 

que se encontram sob o seu pálio, bem como em face do valor que o tempo representa na vida 

das pessoas” (DESSAUNE, 2011, p. 121/122).  

Sendo assim, percebe-se que o tempo detém uma grande importância para o  

indivíduo e para a sociedade, possuindo características de um bem passível de tutela jurídica. 

Apesar de existirem dispositivos, que, implicitamente, amparam a importância do tempo, ainda 

é necessária uma tutela específica, sobretudo no âmbito das relações de consumo.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 RESPONSABILIDADE CIVIL  
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O desvio do tempo útil do consumidor implica a existência de responsabilidade  

civil. Diante disso, faz-se necessária a análise desse instituto, que é, aliás, um dos mais 

importantes do direito privado.  

  

3.1 Conceito: noções introdutórias  

  

A responsabilidade civil, em regra, consiste na obrigação de reparar um dano  

causado a outrem em decorrência da prática de um ato ilícito. Relaciona-se, assim, à consciência 

de não prejudicar o outro, através da aplicação de medidas que obrigam ao ressarcimento à 

vítima lesada.  

Gonçalves (2011) parte do posicionamento de que a violação de um dever jurídico  

originário e o dano são pressupostos da responsabilidade civil, cuja violação acarreta o 

surgimento de um dever jurídico secundário e sucessivo. O autor entende que o instituto imputa 

ao responsável pela conduta danosa o dever de restaurar o estado anterior, isso é, o retorno ao 

status quo ante.  

O referido instituto cível encontra fundamento moral no cuidado, em vez da culpa  

e/ou da coerção. O conceito contemporâneo de responsabilidade soma-se à ideia de 

prevenção, de forma que o objeto da responsabilidade é elevado à posição de objeto do 

cuidado. Vejamos:  

Por muito tempo essa responsabilidade moral se forjou na obrigação de reparar danos 

decorrentes de culpa. Mas aquele era o mundo das relações interindividuais. 

Atualmente, no amplo campo dos conflitos sociais e danos anônimos, atemporais e 

globais, o agente moral deliberará pela prevenção, como forma ética e virtuosa de 

comportamento. Esse é um caminho seguro para uma ordem jurídica que se queira 

justa. Concluindo, deslocando-se o objeto da responsabilidade para o cuidado com 

outrem, vulnerável e frágil, será possível responsabilizar alguém como sujeito capaz 

de se designar por seus próprios atos – portanto agente moral, apto a aceitar regras -, 

como substituir a ideia de reparação pela precaução, na qual o sujeito será 

responsabilizado pelo apelo à virtude da prudência. (DE FARIAS; ROSENVALD; 

NETTO, 2017, p. 35/36).  

  

Flávio Tartuce (2015) também conceitua responsabilidade civil, expondo que  

[...] neste sentido, fala-se, respectivamente, em responsabilidade civil contratual ou 

negocial e em responsabilidade civil extracontratual, também denominada 

responsabilidade civil aquiliana, diante da Lex Aquilia de Damno, aprovada no final 

do século III a.C., e que fixou os parâmetros da responsabilidade civil extracontratual  
(TARTUCE, 2015)  

  

  

  

Em suma, para o autor supracitado, a responsabilidade civil é um elemento que  
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surge em face ao descumprimento obrigacional estabelecido em um contrato ou quanto à 

desobediência a um preceito normativo.  

  

3.2 Modalidades de Responsabilidade Civil  

  

Uma pessoa pode causar prejuízo a outra por inobservância de um dever decorrente  

de uma relação obrigacional, tornando-se inadimplente. Neste caso, ocorre o descumprimento 

de um dever jurídico previsto em um vínculo contratual, pelo qual substitui-se a prestação 

originária por uma sucessiva e secundária. Fala-se, nesse ponto, em Responsabilidade Civil 

Contratual ou Negocial.  

Há, também, a Responsabilidade Civil Extracontratual ou Aquiliana, a qual  

consiste na transgressão de um dever geral de não causar dano a outrem. Não há nenhum 

vínculo jurídico entre o lesante e o lesado, sendo suficiente o desrespeito a um dever legal.  

O Código Civil estabeleceu distinções quanto a essas duas espécies, disciplinando  

a responsabilidade extracontratual nos arts. 186 a 188 e 927 a 954; e a contratual nos arts.  

389 e seguintes e 395 e seguintes. Vejamos:  

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

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes. [...]Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por 

sua natureza, risco para os direitos de outrem. [...]Art. 389. Não cumprida a obrigação, 

responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo 

índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. [...]Art. 395. 

Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização 

dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e 

honorários de advogado. Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar 

inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos. 

(BRASIL, 2002)  

  

Nota-se que o atual código manteve uma dualidade no tratamento das  

responsabilidades. Apesar disso, há quem entenda pouco importarem os aspectos que 

caracterizam as responsabilidades civis, uma vez que, no cenário jurídico, seus efeitos serão os 

mesmos. Tartuce (2015) expõe que a tendência é de unificação das espécies, como já ocorre no 

Código de Defesa do Consumidor, e releva que:  

Como bem afirma Fernando Noronha, a divisão da responsabilidade civil em 

extracontratual e contratual reflete “um tempo do passado”, uma vez que os princípios 

e regramentos básicos que regem as duas supostas modalidades de responsabilidade 

civil são exatamente os mesmos.  (NORONHA, 2003, p. 432/433 apud TARTUCE,  
2015)  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art186
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art186
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art186
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art186
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Ambas as responsabilidades visam à reestruturação do status quo da vítima que teve  

o seu direito violado e, consequentemente, sofreu prejuízos. E, basicamente, para ambos os 

casos, os requisitos para sua configuração são idênticos: o dano, o ato ilícito e o nexo de causa 

e efeito entre os primeiros elementos.  

Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves de Farias e Felipe Peixoto Braga Netto  

consideram que o dano é o elemento comum e indispensável entre as duas categorias de 

responsabilidades. Vejamos:  

Destarte, o elemento comum e indispensável à eclosão das duas responsabilidades é o 

dano. Malgrado a distinção de fontes e eficácias da obrigação de indenizar, em 

comum, tanto a responsabilidade negocial como a extranegocial pressupõem o dano. 

A responsabilidade civil é historicamente o ramo do direito das obrigações 

direcionado ao reequilíbrio da condição econômica da vítima- exista ou não negócio 

jurídico prévio com o ofensor. Essa tendência se reforçou com o progressivo 

deslocamento da responsabilidade da necessária aferição de ilicitude e culpado 

comportamento do ofensor para a tutela integral do ofendido. Nessa passagem de uma 

sanção punitiva para uma sanção reparatória, um ato ilícito que não repercuta em lesão 

a interesses patrimoniais e existenciais da vítima será insusceptível de 

responsabilidade civil (927, CC). (DE FARIAS; ROSENVALD; NETTO, 2017, 

p.87).  

  

Como se pode notar, tanto na responsabilidade contratual, como na extracontratual,  

o dever de reparação do dano é o primordial. Porém, o fato de haver identidades em alguns 

aspectos não significa que ambas as responsabilidades recebam a mesma regulamentação 

jurídica. Com efeito, existem algumas peculiaridades de cada um dos gêneros, que, também, 

devem ser destacadas.  

A primeira concerne à matéria de prova. Como regra geral, na responsabilidade  

contratual, o credor lesado é quem deverá demonstrar os pressupostos da obrigação de 

indenizar, cabendo ao devedor comprovar que o descumprimento da obrigação não poderia lhe 

ser imputado, por haver alguma excludente de responsabilidade civil. Contudo, na 

extracontratual, basta o autor da lide provar o descumprimento de um dever geral que, 

automaticamente, haverá o dever de indenizar.  

Há, também, diferenciação quanto à capacidade do agente. Sabe-se que, para uma  

relação contratual ser válida, é imprescindível que os agentes sejam plenamente capazes ao 

tempo de sua celebração. Por essa regra, a responsabilidade contratual de incapazes surgiria em 

raras situações. Lado outro, o Código Civil ampliou a responsabilidade delituosa para os 

incapazes, permitindo que eles possam ser obrigados a indenizar pelos prejuízos que causarem, 

sendo essa responsabilidade, contudo, subsidiária e mitigada. Vejamos:  
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Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele 

responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios 

suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser 

equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele 

dependem. (BRASIL, 2002)  

  

Percebe-se, portanto, haver mais restrições quanto à capacidade na esfera da  

responsabilidade contratual, como restou demostrado por Gonçalves:  

Razão assiste, pois, a Josserand quando considera a capacidade jurídica bem mais 

restrita na responsabilidade contratual do que na derivada de atos ilícitos, porque estes 

podem ser perpetrados por amentais e por menores e podem gerar o dano indenizável, 

ao passo que somente as pessoas plenamente capazes são suscetíveis de celebrar 

convenções válidas.(JOSSERAND, 1951, p. 343 apud GONÇALVES, 2011)  

  

Ademais, há, ainda, uma distinção referente à gradação de culpa, pela qual, em regra  

geral, a obrigação de indenizar será medida pela extensão do dano e não conforme a intensidade 

da culpa. Por decorrência disso, na responsabilidade contratual, a culpa será um fator prévio 

que permitirá a isenção.  

Como bem preceituam Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves de Farias e Felipe 

Peixoto Braga Netto (2017), na seara da responsabilidade extracontratual, a extensão do dano 

condiciona o montante a ser indenizado, em regra. Por outro lado, na contratual, são permitidas 

cláusulas limitadoras de responsabilidade e, até mesmo, cláusula de não indenizar – desde que 

respeitem alguns requisitos. Todavia, tendo em vista da vulnerabilidade do consumidor, o 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (1990) determina, em seu art. 25, que “É vedada 

a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de 

indenizar prevista nesta e nas seções anteriores”.  

  

3.3 Teoria Subjetiva x Teoria Objetiva da Responsabilidade Civil  

  

Existe uma profunda controvérsia acerca da determinação do fundamento da  

responsabilidade civil. Conforme a concepção adotada para responsabilidade civil, a culpa será 

ou não considerada como componente do dever de indenizar.   

De um lado, a teoria subjetiva pressupõe que, não havendo culpa, também não  

haverá a responsabilidade civil. A prova do dolo ou da culpa do autor da ação é requisito 

essencial para a configuração do dano indenizável. Assim, cabe ao lesado o ônus de provar a 

culpa do agente.  

Por outro lado, a teoria objetiva compreende ser irrelevante a presença da culpa para  
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a caracterização do dever de reparar. Fundamenta-se nos riscos, de forma que, se o autor exerce 

uma atividade que cria um risco de danos a terceiros, deverá arcar com os ônus e responder 

pelos danos resultantes, ainda que sua conduta não esteja maculada pela culpa.  

A teoria dos riscos possui algumas modalidades, sendo a teoria do risco-proveito a  

mais relevante para a presente pesquisa. Nessa esteira, Tartuce dispõe o seguinte:  

[...] é adotada nas situações em que o risco decorre de uma atividade lucrativa, ou seja, 

o agente retira um proveito do risco criado, como nos casos envolvendo os riscos de 

um produto, relacionados com a responsabilidade objetiva decorrente do Código de 

Defesa do Consumidor. Dentro da ideia de risco-proveito estão os riscos de 

desenvolvimento, nos termos do Enunciado n. 43 do CJF/STJ. Exemplificando, deve 

uma empresa farmacêutica responder por um novo produto que coloca no mercado e 

que ainda está em fase de testes. (TARTUCE, 2015)  

  

Em nosso ordenamento jurídico, a teria predominante ainda é a subjetiva. Todavia,  

o Código Civil prevê a responsabilidade objetiva, de forma expressa, como exceção, em seu 

artigo 927, parágrafo único, que dispõe o seguinte:  

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

a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem. (BRASIL, 2002; grifo nosso)  

  

Sem embargo, apesar de ser dispensável a comprovação da culpa, frisa-se ser  

imprescindível a relação de causalidade entre a ação e o dano, pois não é possível acusar quem 

não tenha dado causa ao evento.  

  

3.4 Elementos da Responsabilidade Civil  

  

Os elementos da Responsabilidade Civil são os fatores que estruturam a  

possibilidade de imputação de uma obrigação de reparação em face do descumprimento de um 

dever jurídico. Significa dizer que apenas haverá a responsabilização civil, caso, 

essencialmente, estejam presentes os seus elementos. Em regra, tais componentes devem 

aparecer cumulativamente para que haja a atribuição da responsabilidade a um determinado 

indivíduo, em prol da específica função de reestabelecer o patrimônio da vítima.  

Existem diferentes posicionamentos doutrinários no que concerne ao elenco dos  

pressupostos que compõem a responsabilidade civil, não havendo, porém, nenhuma posição 

preponderante. Desse modo, a presente pesquisa optou por seguir a classificação tetrapartite, 

entendendo serem seus elementos a conduta, a culpa, o dano e o nexo causal.  

A referida classificação amolda-se à teoria subjetiva exposta anteriormente. A  
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teoria objetiva, por sua vez, desconsidera a apreciação da culpa, concentrando-se apenas nos 

três demais elementos. Ressalta-se, contudo, ainda haver autores, da teoria objetiva, que 

defendem que a conduta humana e a culpa podem ser fundidas como um só elemento subjetivo 

da responsabilidade civil.  

  

3.4.1 Conduta  

  

A conduta será o primeiro elemento a ser estudado por constituir o ato primário e  

precursor da responsabilidade civil. Refere-se a uma manifestação humana voluntária ou por 

negligência, imprudência ou imperícia, exteriorizada por uma ação (conduta positiva) ou 

omissão (conduta negativa). Frisa-se que, na perspectiva de tal conceito, a voluntariedade não 

está ligada à intenção de causar danos, mas, sim, à intenção de praticar ou não uma ação.  

Citando Rui Stoco (apud GAGLIANO; PAMPLONA, 2017), tem-se que  

Cumpre, todavia, assinalar que se não insere, no contexto de ‘voluntariedade’ o 

propósito ou a consciência do resultado danoso, ou seja, a deliberação ou a consciência 

de causar o prejuízo. Este é um elemento definidor do dolo. A voluntariedade 

pressuposta na culpa é a da ação em si mesma. (STOCO, p. 95 apud  
GAGLIANO; PAMPLONA, 2017)  

   

Por seu turno, no entendimento de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

(2017), é impossível reconhecer o elemento conduta humana, e, muito menos, a 

responsabilidade civil, pela ausência do elemento volitivo – ou de alguma ação pautada em 

negligência, imprudência ou imperícia. A voluntariedade é o núcleo crucial da conduta humana, 

que consiste, exatamente, na liberdade de escolha do agente, que possui discernimento 

necessário para ter consciência dos seus atos.  

Ademais, a conduta pode ser manifestada de forma positiva ou negativa. Aquela  

funda-se na prática de um comportamento ativo, enquanto a outra consiste em uma atuação de 

não fazer. É imprescindível, ainda, para a conduta negativa, a demonstração de que, caso 

houvesse a prática da conduta, o dano poderia ter sido evitado.  

Acentua-se que nem todo comportamento negativo (omissão) pode configurar a  

responsabilidade civil. Há situações em que não existe o dever jurídico de agir, geralmente 

imposto normativamente, a fim de impedir determinada situação. A esse respeito, vejamos a 

lição de Gonçalves:  

Para que se configure a responsabilidade por omissão, é necessário que exista o dever 

jurídico de praticar determinado fato (de não se omitir) e que se demonstre que, com 

sua prática, o dano poderia ter sido evitado. O dever jurídico de não se omitir pode ser 

imposto por lei (dever de prestar socorro às vítimas de Acidente imposto a todo 
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condutor de veículos) ou resultar de convenção (dever de guarda, de vigilância, de 

custódia) ou até da criação de alguma situação especial de perigo. (GONÇALVES, 

2011)  

  

Por fim, cumpre expor que a doutrina vem associando a conduta humana voluntária  

à ilicitude. Significa que o ato de vontade, para a configuração da responsabilidade civil, deve 

transgredir um dever, revestindo-se de ilicitude.  

Logicamente, a imputação de responsabilidade pressupõe a existência de danos  

ocasionados pela a ação do agente, sendo certo que, para isso, a conduta deverá ser antijurídica.  

Farias, Rosenvald e Netto (2017) acrescentam à referida temática a característica  

do ilícito civil como um fato jurídico, na medida em que viola uma obrigação jurídica, sendo 

contrário ao ordenamento jurídico. Apesar disso, expressam que a responsabilidade civil não é 

meramente o fato ilícito. Em verdade, "a responsabilidade civil é apenas a parte visível do 

ilícito. Como em um iceberg, existe uma porção muito mais ampla da ilicitude civil que se 

encontra submersa". (FARIAS; ROSENVALD; NETTO, 2017, p. 158)  

O art. 187 do Código Civil consagrou a figura do abuso de direito como um ilícito  

civil: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes” (BRASIL, 2002). Trata-se de um ato compatível, adequado a uma regra, mas 

que ofende o direito alheio mediante uma conduta intencional, que, manifestadamente, é 

excessiva, desproporcional ou irregular.  

Carlos Roberto Gonçalves, sobre o abuso de direito, expressa o seguinte:  

[...] considera como abuso de direito o ato que constitui o exercício egoístico, anormal 

do direito, sem motivos legítimos, com excessos intencionais ou involuntários, 

dolosos ou culposos, nocivos a outrem, contrários ao destino econômico e social do 

direito em geral, e, por isso, reprovado pela consciência pública. (GONÇALVES, 

2011)  

  

É interessante elucidar que, conforme a orientação do Enunciado n.37 da I Jornada  

de Direito Civil, o abuso de direito gera responsabilidade objetiva “a responsabilidade civil 

decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério 

objetivo-finalístico” (BRASIL, 2002). Assim sendo, o abuso de direito dispensa a 

caracterização do elemento do elemento subjetivo, bastando apenas que se ultrapasse os limites 

objetivos traçados.  

Vale ressaltar, ainda, que a responsabilidade civil não tem sempre como causa o ato  

ilícito. Embora pouco comum, os atos lícitos também podem ensejar no dever de reparação. É 

o caso, por exemplo, de um motorista, que, para evitar o atropelamento de um pedestre que se 
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jogou na frente do carro, desvia-o para a calçada, colidindo com a vidraça de uma loja, causando 

prejuízo aos seus donos.  

  

3.4.1 Culpa  

  

A culpa é determinada como a atitude do agente em desconformidade com os  

parâmetros toleráveis pela sociedade, em modelos de condutas específicos, que determinam um 

padrão de comportamento dentro dos limites razoáveis.  

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona (2017) entendem ser a culpa uma  

derivação de um dever de conduta, imposto juridicamente, em atenção à paz social. Acertam 

que a culpa pode ocorrer propositalmente, isto é, com dolo ou em decorrência de negligência, 

imprudência ou imperícia, configurando uma atuação culposa (culpa stricto sensu).  

O art. 186 do Código Civil exprime essa composição da culpa, como se evidencia  

em sua redação: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" 

(BRASIL, 2002). Nota-se não haver menção expressa ao termo imperícia. Contudo, esta foi 

considerada pelo legislador como elemento que compõe a negligência.  

Nesse cenário, Gonçalves (2011) retrata que o juízo de reprovação da culpa pode  

ter intensidade variável. Mas, diante de qualquer conduta que mereça a censura ou reprovação 

do direito, haverá o dever de adoção das medidas para evitá-lo. Dessa forma, o critério para a 

aferição da intensidade da culpa é o da comparação com o que seria um comportamento do 

homem padrão.  

Essa consideração a respeito da intensidade do grau da culpa pode ser justificada  

por influir na atribuição da responsabilidade civil e por ser um fator pertinente em relação à 

mitigação do quantum reparatório à pessoa lesada. Nessa lógica, o parágrafo único do artigo 

994 do Código Civil segue a diretriz da equidade ao definir que “Se houver excessiva 

desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a 

indenização” (BRASIL, 2002).  

Nesse viés, também preconiza o Enunciado n. 457 das Jornadas de Direito Civil do 

Conselho de Justiça Federal que “a redução equitativa da indenização tem caráter excepcional 

e somente será realizada quando a amplitude do dano extrapolar os efeitos razoavelmente 

imputáveis à conduta do agente” (BRASIL, 2011).  

É evidente, portanto, que, mesmo que a indenização seja medida pela extensão do  
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dano, pode haver a utilização de uma ponderação em relação à culpa, pela qual se impediria que 

o agente que incorresse no ilícito tivesse seu patrimônio atingido rigorosamente na hipótese de 

o dano decorrer de um erro de comportamento mínimo.  

  

3.4.1 Dano  

  

Para que haja o dever de reparação, é necessário comprovar a ocorrência de um  

dano ou prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial. O dano é elemento essencial para que haja 

responsabilidade civil, ainda que assuma formas diversas, dentre as quais o dano reflexo e a 

perda de uma chance. Pode-se afirmar, contudo, com boa dose de certeza, que apenas existirá 

pretensão ressarcitória se houver um dano.  

Cuida-se do resultado da ação ilícita perceptível no mundo concreto, e, como bem- 

conceituado por Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona (2017), o dano, em suma, é a lesão 

a um interesse jurídico. Outrossim, no que concerne a esse elemento, Farias, Rosenvald e Netto 

preceituam ser ele um pressuposto crucial para a responsabilidade civil. Vejamos:  

Aliás - ao contrário do que se verificava em um passado recente -, pode mesmo se 

cogitar de reparação do dano sem a constatação do ato ilícito, da culpa, ou mesmo em 

casos extremos do nexo causal. Todavia o dano é elemento que dispara o mecanismo 

ressarcitório. Enfim, inexiste responsabilidade civil sem dano, ainda que ele possa 

assumir formas diferenciadas, como o dano reflexo ou a perda de uma chance (DE 

FARIAS; ROSENVALD; NETTO, 2017, p. 158).  

  

Conforme exposto no caput do art. 944 do Código Civil, "A indenização mede-se  

pela extensão do dano" (BRASIL, 2002). Como regra geral, a definição do quantum 

indenizatório está intrinsecamente relacionada ao prejuízo causado à vítima. E, como bem 

explicado no tópico anterior, a reprovabilidade do comportamento do autor é importante apenas 

para uma possível mitigação do valor da reparação, mas não para fixação.  

Para ser possível a reparação do dano, é imprescindível a conjugação dos requisitos  

da violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial, da certeza do dano e da 

subsistência do dano. O primeiro atributo, aliás, é incontestável, na medida em que é necessária 

uma agressão a um bem jurídico.  

Em relação à certeza do dano, tem-se que apenas o dano efetivo é indenizável, não  

sendo possível a reparação de um dano abstrato, isso é, a certeza do dano equivale à sua 

existência. Aqui, é importante destacar que o fato de um bem jurídico não possuir um critério 

preciso para a sua medição econômica não quer dizer que o dano seja incerto ou hipotético, tal 

como se verifica, por exemplo, os atos ilícitos contra a honra, que, por óbvio, não são nem 

incertos nem hipotéticos.  
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Além disso, quanto a esse requisito, é válido explicitar a controvérsia quanto à perda  

de uma chance. Essa ideia consiste em uma construção doutrinária pela qual o dano se 

concretiza a partir de uma oportunidade perdida, a qual, caso não houvesse a ação ilícita do 

agente, haveria grandes chances de acontecer. Nessa perspectiva, Carlos Roberto Gonçalves 

(2011) considera que a simples possibilidade não é passível de indenização, sendo fundamental 

que a chance perdida seja séria e real.  

Por fim, o terceiro elemento consiste em ainda persistir o dano, ou seja, só haverá  

responsabilidade civil se o dano perdurar no momento de sua cobrança. Em outras palavras, se 

o infrator reparar espontaneamente a vítima, não haverá exigibilidade judicial.  

É possível, ainda, distinguir os danos em patrimoniais (ou materiais) e  

extrapatrimoniais (ou morais). Materiais são os danos lesão aos bens economicamente 

mensuráveis, atingindo o patrimônio do lesado. Podem ser subdivididos em dano emergente, 

que dizem respeito ao prejuízo efetivo, àquilo que realmente se perdeu; e lucros cessantes, que 

são o que razoavelmente se deixou de ganhar.  

Por sua vez, os danos morais consistem, resumidamente, na ofensa à moral e a  

dignidade da vítima, assunto que será objeto de aprofundamento em tópico específico.  

Vale acrescentar uma outra espécie de dano, denominada dano em ricochete. O  

dano em ricochete se configura quando uma pessoa sofre o reflexo de um dano causado a 

outrem. Como bem observa Caio Mário da Silva Pereira:  

Se o problema é complexo na sua apresentação, mais ainda o será na sua solução. Na 

falta de um princípio que o defina francamente, o que se deve adotar como solução é 

a regra da certeza do dano. Se pela morte ou incapacidade da vítima, as pessoas, que 

dela se beneficiavam, ficaram privadas de socorro, o dano é certo, e cabe ação contra 

o causador. Vitimando a pessoa que prestava alimentos a outras pessoas, privou-as do 

socorro e causou-lhes prejuízo certo. É o caso, por exemplo, da ex-esposa da vítima 

que, juridicamente, recebia dela uma pensão. Embora não seja diretamente atingida, 

tem ação de reparação por dano reflexo ou em ricochete, porque existe a certeza do 

prejuízo, e, portanto, está positivado o requisito do dano como elementar da 

responsabilidade civil. Em linhas gerais, pode-se concluir que é reparável o dano 

reflexo ou em ricochete, desde que seja certa a repercussão do dano principal, por 

atingir a pessoa que lhe sofra a repercussão, e esta seja devidamente comprovada. 

(PEREIRA, 2012)  

  

Insta esclarecer diferenciar da responsabilidade indireta, pela qual um terceiro  

responde pelo ato de outrem – como os pais que respondem pelos danos causados por seus filhos 

menores. O dano em ricochete, na verdade, consiste na resultante de um prejuízo direto que 

além de lesar uma primeira pessoa, também atinge uma segunda pessoa.  

  

3.4.1 Nexo de causalidade  
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Um outro elemento da responsabilidade civil é o nexo de causalidade entre a  

conduta ilícita e o dano suportado pelo lesado. Como bem assevera Sérgio Cavalieri Filho 

(2012), não basta que o autor tenha agido culposamente, muito menos que a vítima tenha sofrido 

algum prejuízo. É indispensável que esse dano tenha sido causado especificamente pela conduta 

ilícita do agente. Vejamos, no ponto, sua lição:  

O conceito de nexo causal não é exclusivamente jurídico; decorre primeiramente das 

leis naturais. É o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta; e o 

resultado. A relação causal estabelece o vínculo entre um determinado comportamento 

e um evento, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a ação ou omissão do 

agente foi ou não a causa do dano; determina se o resultado surge como consequência 

natural da voluntária conduta do agente. Algo assim como: se chover fica molhado. 

(CAVALIERI FILHO 2012, p. 49)  

  

Nessa seara, existem três teorias que retratam o nexo causal. Segundo a primeira,  

nomeada como teoria da equivalência das condições, não há distinção entre causa e condição, 

de forma que qualquer fator relativo ao resultado danoso é considerado causa. Considera, assim, 

que todos os elementos possuem o mesmo valor e concorrem igualmente para o evento lesivo.  

A segunda teoria é a teoria da causalidade adequada, desenvolvida por Von Kries,  

pela qual compreende-se haver uma individualização das condições. Em sua perspectiva, causa 

é apenas o antecedente abstrato mais adequado e relevante para a produção dos efeitos do ato 

danoso. O Enunciado n. 47, da I Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal (2002), 

dispõe que o art. 945 do Código Civil não exclui a teoria da causalidade adequada.  

Pablo Stolze Gaglano e Rodolfo Pamplona expõem, resumidamente, as críticas  

quanto às teorias mencionadas. Vejamos:  

Se a teoria anterior peca por excesso, admitindo uma ilimitada investigação da cadeia 

causal, esta outra, a despeito de mais restrita, apresenta o inconveniente de admitir um 

acentuado grau de discricionariedade do julgador, a quem incumbe avaliar, no plano 

abstrato, e segundo o curso normal das coisas, se o fato ocorrido no caso concreto 

pode ser considerado, realmente, causa do resultado danoso. (GAGLIANO, 

PAMPLONA, 2017).  

  

Finalmente, a teoria da causalidade direta ou imediata configura um equilíbrio entre  

as teorias anteriores e estabelece que somente os danos resultantes, necessariamente, da ação 

imprópria do agente, deverão ser reparados. Melhor dizendo, entende que entre a conduta e o 

dano deve haver uma relação direta de causa e efeito.  

A doutrina é divergente quanto à definição de qual das teorias é a adotada pelo 

Código Civil Brasileiro. Uma parcela respeitável tende a acolher a teoria da causalidade 

adequada. É o caso de Cavalieri Filho (2012, p.52), que preconiza que “[...] em sede de 

responsabilidade civil, nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes 
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(como no caso da responsabilidade penal), mas somente aquela que foi a mais adequada a 

produzir concretamente o resultado”.  

Em contrapartida, Gagliano e Pamplona, além de Carlos Roberto Gonçalves,  

alinham-se à teoria da causalidade direta ou imediata, afirmando ser essa a teoria expressa no 

art. 403 do Código Civil (2002), segundo o qual “ainda que a inexecução resulte de dolo do 

devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela 

direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”.  

E, ainda, na opinião de Tartuce (2015), ambas as teorias estão definidas na  

legislação brasileira, sendo as duas, pois, plenamente aplicáveis:  

 A verdade é que as duas teorias integram expressamente do Código Civil de 2002, 

que criou o impasse. A teoria do dano direto e imediato já constava do art. 1.060 do 

CC/1916, reproduzido pelo art. 403 do CC/2002. A teoria da causalidade adequada 

foi introduzida pelos arts. 944 e 945 do CC/2002, que tratam da fixação da indenização 

por equidade. (TARTUCE, 2015)  

  

Mas o autor não deixa de se posicionar, e revela que, em sua opinião, a teoria da  

causalidade adequada deve prevalecer, tendo em vista que está de acordo com o espírito e a 

principiologia da atual codificação privada.  

  

3.5 Responsabilidade Civil à luz do Código de Defesa do Consumidor  

  

Na sistemática do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil tem  

como pressuposto a vulnerabilidade do consumidor e o consequente desequilíbrio da relação de 

consumo. O art. 6º, VI do CDC (1990) institui como direito do consumidor: “a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. 

Entende-se, assim, que a indenização deve ser efetiva, de modo a recompor, no maior grau 

possível, os danos sofridos pelo lesado.  

Por essa lógica de proteção, a responsabilidade civil no âmbito consumerista foi  

determinada como objetiva, isto é, dispensa-se a aferição de dolo ou culpa como requisito para 

a sua configuração, bastando apenas que haja uma ação com nexo causal e dano. Trata-se de 

uma regra geral, como bem expõe José Fernando Simão (2009, p. 118),“a conclusão é que foi 

adotada a responsabilidade objetiva como sistema geral da responsabilidade do CDC. Assim, 

toda indenização derivada da relação de consumo se sujeito ao regime da responsabilidade 

objetiva, salvo quando o Código expressamente disponha em contrário”.  

Essa responsabilidade objetiva funda-se na Teoria do Risco, pela qual compreende- 
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se que aquele fornecedor que alcança lucros por uma atividade, deverá responder não só por 

esses lucros, mas também pelos encargos causados a terceiros.   

Insta salientar, porém, que apesar da responsabilidade objetiva ser a regra, o §4º do  

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor determina que, havendo defeito na prestação de 

serviço pelo profissional liberal, a responsabilidade será subjetiva, sendo necessária a apuração 

da culpa. Nesse sentido, médicos e advogados, por exemplo, somente responderão se lhes for 

provada a culpa.  

É importante pontuar, ainda, que a responsabilidade no CDC não se funda na  

dicotomia da responsabilidade contratual e extracontratual. Aqui, divisão é entre duas espécies: 

o vício do produto ou serviço e o fato do produto ou serviço. A primeira alude a imperfeição na 

quantidade ou qualidade, enquanto a segunda espécie está associada a um dano que afeta vida, 

saúde e segurança do consumidor. Em síntese, o vício vincula-se a problemas de inadequação, 

na medida em que o fato envolve defeitos de segurança.  

De forma pormenorizada, Felipe Braga Peixoto apresenta a distinção:  

Embora tanto no vício quanto no fato haja responsabilidade civil do fornecedor, ambos 

não se confundem no sistema brasileiro. No vício há um descompasso entre o produto 

ou serviço oferecido e as legítimas expectativas do consumidor (intrínseco, in re ipsa). 

Já no fato há um dano ao consumidor, atingindo-o em sua integridade física ou moral 

(extrínseco). Pode-se dizer, em extrema simplificação, que o vício atinge o produto, 

enquanto que o fato atinge a pessoa do consumidor (danos materiais ou morais). 

(PEIXOTO, 2013, p. 136)  

  

Especificamente, o vício do produto possui natureza intrínseca, podendo ser de  

qualidade ou de quantidade e está previsto no artigo 18 do CDC. O vício de serviço, por sua 

vez, está descrito no artigo 20 e restará constituído quando houver uma ruptura de expectativa 

do serviço prestado:  

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 

solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como 

por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da 

embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações 

decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes 

viciadas.[...] Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que 

os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem 

publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha [...] 

(BRASIL, 1990)  

  

No vício do produto, todos os fornecedores respondem solidariamente, inclusive o  

comerciante, e a alegação de ignorância do fornecedor sobre a ocorrência de vício de qualidade 

por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade:  
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Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 

impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das 

partes viciadas. Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por 

inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade. (BRASIL, 

1990; grifo nosso)  

  

Em contrapartida,  fato do consumo constitui um acidente de consumo, pelo qual  

há uma relação que ultrapassa a esfera intrínseca, atingindo a saúde e segurança do consumidor, 

e está disciplinada nos artigos 12 e 14 do CDC:  

 O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 

respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, 

construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de 

seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

utilização e riscos.[...]. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes 

ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (BRASIL, 1990; grifo nosso)  

  

Para restar configurado o dever de reparação é fundamental que haja ofensa à  

incolumidade físico-psíquica do consumidor, como bem exemplifica Peixoto (2013, p.142) “se 

o elevador do hotel despenca durante o uso, causando sérias lesões físicas ao consumidor, 

haverá um fato do serviço”. Frisa-se, ainda, que o CDC estabelece que a informação insuficiente 

ou inadequada, quanto ao serviço ou produto, também será considerada defeito e ensejará em 

responsabilidade objetiva do fornecedor.  

Por fim, é importante destacar que o consumidor lesado não possui o ônus de provar  

o defeito no produto ou serviço, cabendo a ele apenas comprovar a ocorrência do dano e o nexo 

de causalidade. O Código de Defesa do Consumidor (1990) prevê que a prova da não ocorrência 

do defeito é de competência do fornecedor. Nessa conjectura, o fornecedor só não responderá 

civilmente se provar que: a) não colocou o produto no mercado; b) embora haja colocado o 

produto no mercado ou tenha prestado o serviço, o defeito inexiste; ou c) culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiros.  
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4 DA PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR  

  

Feitas as considerações iniciais sobre as modalidades de responsabilidade civil  

existentes no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, será apresentado, no presente 

capítulo, o objeto central da pesquisa: a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e a 

aplicabilidade da responsabilidade civil nas situações em que há dano pela violação do tempo 

útil do consumidor. Para tanto, será utilizada a perspectiva do advogado Marcos Dessaune, que 

desenvolveu a tese do "Desvio Produtivo do Consumidor: O prejuízo do tempo desperdiçado", 

além do exame de como o assunto tem sido abordado nos mais diversos tribunais.  

Inicialmente, Dessaune (2011) pontua que todo fornecedor possui uma missão  

implícita, compreendida na liberação de recursos produtivos ao consumidor. Em outras 

palavras, o fornecedor tem o dever de conceder ao seu consumidor um produto que o permita 

fazer uso do seu tempo e de suas habilidades em atividades de seu gosto. Para o autor, quando 

essa missão é descumprida – por meio de um produto ou serviço com padrões inadequados, por 

exemplo – haverá a violação do bem-estar e da existência digna, além dos danos ao consumidor.  

As relações de consumo são caracterizadas por um vínculo, entre os seus sujeitos,  

pelo qual ocorrem trocas de utilidades e de valores recíprocos. O ato do fornecedor em assegurar 

ao consumidor, por meio de seu produto ou serviço, a entrega de determinadas utilidades e 

valores, é denominado atendimento, ao passo em que o ato do consumidor em também propiciar 

certas utilidades e valores ao fornecedor é chamado de pagamento.  

Dessaune, no ponto, esclarece que:  

As relações de consumo em que nossa sociedade se apoia, cabe esclarecer, são 

constituídas de trocas de utilidades e de incentivos (valor) entre consumidores e 

fornecedores, podendo essas relações ser assim explicadas: (1) a dedicação de cada 

pessoa à determinada atividade torna-a uma especialista que precisa recorrer ao 

consumo para satisfazer suas demais carência; (2) a especialização das pessoas 

(naturais e jurídicas) e as “trocas” que elas  realizam possibilitam o desenvolvimento 

das potencialidades pessoais e resultam, em tese, no aumento das competências 
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individuais, da produção conjunta e do padrão de vida da sociedade como um todo; 

(3) diante da abundância de suas carências e da limitação de seus produtivos e 

materiais, cada pessoa-consumidora precisa fazer escolhas a todo momento, 

preferindo no mercado aqueles produtos finais que ofereçam o máximo de valor e que 

consumam o mínimo de seus recursos; (4) os processos de escolha e de aquisição de 

produtos finais no mercado demandam recursos do consumidor – notadamente seu 

tempo, suas competências e seus bens materiais – impondo-lhe, também, o que os 

economistas chamam de “custo de oportunidade”. (DESSAUNE, p. 45/46, 2011)  

  

Desse modo, esses processos de troca de valores, entre os sujeitos da relação de  

consumo, fazem com que o consumidor tenha que gastar seus recursos e abrir mão, ainda que 

brevemente, de certas atividades, o que ocorre, contudo, mediante um ato de sua vontade.  

A título de exemplo, quando alunos formandos contratam um cerimonial para  

planejar e organizar toda sua formatura, considerando a realização de orçamentos, a definição 

do local, da comida, do horário da festa, entre outros aspectos, o consumidor contratante visa 

apenas a desfrutar do momento da comemoração. Evidencia-se que é o fornecedor quem está 

utilizando do seu tempo e de sua competência para fornecer ao consumidor o produto final, sem 

que seja necessário que o consumidor desprenda do seu tempo para preparar a festa.  

Ora, o que se vê, atualmente, é que muitos fornecedores, em vez de cumprirem  

com sua missão e fornecerem ao consumidor produtos ou serviços que satisfaçam às suas 

expectativas e necessidades, acabam por submetê-lo a situações lastimáveis – como frequentes 

ocorrências de mau atendimento, por exemplo– nas quais são tratados de forma insatisfatória, 

e, até desrespeitosa.  

Apesar da principal missão das relações de consumo ser ofertar trocas de utilidades  

e de incentivos recíprocos, existem situações de atendimento nas quais os fornecedores ofendem 

os interesses dos consumidores e os entregam produtos defeituosos, exercem práticas abusivas 

ou comentem atos ilícitos.  

Tais circunstâncias contrariam o preceito do art. 4º, II, d, Código de Defesa do 

Consumidor (1990) pelo qual recomenda-se que os produtos e serviços destinados ao mercado 

devem possuir garantia, com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e 

desempenho. Nesse cenário, Dessaune apresenta em sua obra exemplos de situações em que há 

desvio do tempo útil do consumidor:  

Enfrentar uma fila demorada na agência bancária em que, dos 10 guichês existentes, 

só há dois ou três abertos para atendimento ao público;[...] Ter que retornar à loja 

(quando não se é redirecionado à assistência técnica autorizada ou ao fabricante) para 

reclamar de um produto eletroeletrônico que já apresenta problema alguns dias ou 

semanas depois de comprado; [...] Telefonar insistentemente para o Serviço de 

Atendimento ao Consumidor (SAC) de uma empresa, contando a mesma história 

várias vezes, para tentar cancelar um serviço indesejado ou uma cobrança indevida, 

ou mesmo para pedir novas providências acerca de um produto ou serviço defeituoso 

renitente, mas repetidamente negligenciado;[...] Ter a obrigação de chegar com a 
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devida antecedência ao aeroporto e depois descobrir que precisará ficar uma, duas, 

três, quatro horas aguardando desconfortavelmente pelo voo que está atrasado, 

algumas vezes até dentro do avião – cansado, com calor e com fome-, sem obter da 

empresa responsável informações precisas sobre o problema, tampouco a assistência 

material que a ela compete. (DESSAUNE, 2011, p.47/48)  

  

Nota-se que, em todas as vezes em que isso acontece, os consumidores são  

constrangidos a se desviar de suas atividades habituais e a perder seu tempo para solucionar os 

problemas ocasionados pelos fornecedores, tempo esse, diga-se de passagem, irrecuperável. 

Nesse caso, a livre escolha do consumidor, característica crucial da relação consumerista, é 

substituída por uma circunstância impositiva, a qual lhe implica perda.  

Vitor Vilela Guglinski (2016), revela que essas situações que transcendem o limite  

da razoabilidade, geram no consumidor uma impressão de descaso e causam a sensação “de que 

a pessoa é somente mais um número no rol de consumidores de uma sociedade empresária, 

como se fosse verdadeiro gado arrebanhado”. Expressa, ainda, a má prestação do serviço ou a 

entrega de um produto sem qualidade “faz com que ocorra a violação do direito à paz, à 

tranquilidade, à prestação adequada dos serviços contratados, ao dever de garantir qualidade e 

eficiência no atendimento, enfim, viola-se uma série de direitos intimamente relacionados à 

dignidade humana”.  

No exemplo mencionado anteriormente, se o cerimonial não realizasse o aluguel  

de mesas e cadeiras para o evento, fazendo com que o contratante tivesse que desmarcar seus 

compromissos para procurar esses móveis disponíveis para locação, estaríamos diante de uma 

situação na qual o consumidor, involuntariamente, despendeu de seus recursos e desviou-se de 

uma atividade que deveria ou gostaria de estar realizando para resolver um problema ao qual 

não deu causa, o que não se revela nem um pouco razoável.  

  

4.1 Responsabilidade civil pelo desvio produtivo do consumidor  

  

Como bem explanado no tópico anterior, para resolver os impasses causados pelo  

fornecedor, o consumidor é obrigado a gastar tempo considerável, ultrapassando os limites da 

razoabilidade. Esse tempo subtraído de forma ilegítima é uma lesão a um interesse jurídico do 

consumidor, o tempo – conforme item 2.2 –, e deverá ser indenizado.  

Há de se expor, contudo, a inexistência de regra explícita no ordenamento jurídico  

que tutele o tempo útil do indivíduo. Todavia ocorreu uma flexibilização dos requisitos 

caracterizadores da responsabilidade civil que, conforme Dessaune (2011, p. 130) “ o novo 

paradigma de investigação do dano injusto em lugar do tradicional ato ilícito, no âmbito da 
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responsabilidade civil contemporânea, possibilitaria a ampliação das hipóteses de danos 

indenizáveis, como as situações de desvio produtivo do consumidor”.  

É nítida a aplicabilidade da responsabilidade civil objetiva nos casos em que há a  

perda do tempo útil do consumidor. Isso porque, é fácil o reconhecimento do nexo de 

causalidade entre a conduta do fornecedor, pelo descumprimento ou mora de uma obrigação 

contratual, e o dano sofrido pelo consumidor, ao ser compelido a desviar de atividades de sua 

livre escolha. Dessa forma, é cabível o ressarcimento ao lesado, seja pelos prejuízos 

patrimoniais ou pelos extrapatrimoniais.  

Dessaune (2011) entende que ao infringir sua missão, que consiste em determinados  

deveres impostos por lei, e cometer um ato ilícito independente da comprovação de culpa, o 

fornecedor acaba onerando indevidamente o consumidor. Fato este justifica a necessidade de 

restabelecer o equilíbrio na relação consumerista, compensando, à vítima, o dano em pecúnia.  

Situações consideradas como corriqueiras não devem mais serem consideradas  

como meros transtornos habituais - como, por exemplo, perder um dia de útil em uma fila de 

espera para ser atendido. Esses transtornos submetem o consumidor a situações desrespeitosas 

e transgridam um bem essencial. Tais eventos negativos devem ser hostilizados, aplicando-se o 

instituto da responsabilidade civil aos fornecedores que cometem esse ato ilícito.  

Em seu artigo, Jéssica Ferreira Delmoni (2015) retrata bem a necessidade de atribuir  

responsabilidade aos casos de usurpação do tempo livre do consumidor. Segundo a advogada, 

na era de massificação das relações de consumo, considerar a perda do tempo como um medo 

incidente “seria aquiescer com a lógica da obtenção de lucros sem limites éticos e legais perante 

o consumidor, haja vista que a perda do tempo do consumidor também implica em violação a 

boa-fé objetiva que sustenta as relações de consumo”. A autora compreende, ainda, que tudo o 

que for essencial para reestabelecer o status quo ante ou compensar a perda, deve ser encargo 

daquele que deu causa à lesão.  

Ressalta-se, contudo, que não é qualquer perda de tempo que propicia uma  

indenização, mesmo esse tempo sendo irrecuperável. Assim, adverte Pablo Stolze Gagliano:  

Deve ficar claro, nesse contexto, que nem toda situação de desperdício do tempo 

justifica a reação das normas de responsabilidade civil, sob pena de a vítima se 

converter em algoz, sob o prisma da teoria do abuso de direito. Apenas o desperdício 

“injusto e intolerável” poderá justificar eventual reparação pelo dano material e moral 

sofrido, na perspectiva, como já dito, do superior princípio da função social.  
(GAGLIANO, 2013)  

  

O autor manifesta, ainda, que, por se tratar de conceitos abertos, caberá à  
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doutrina à jurisprudência estabelecer os limites hermenêuticos da adequada aplicação da 

responsabilidade civil. Ainda nesse sentido, Leonardo de Medeiros Garcia (apud GUGLINSKI, 

2016) alerta:  

Muitas situações do cotidiano nos trazem a sensação de perda de tempo[...] A maioria 

dessas situações, desde que não cause outros danos, deve ser tolerada, uma vez que 

faz parte da vida em sociedade. Ao contrário, a indenização pela perda do tempo 

livre trata de situações intoleráveis, em que há desídia e desrespeito aos 

consumidores, que muitas vezes se veem compelidos a sair de sua rotina e perder o 

tempo livre para solucionar problemas causados por atos ilícitos ou condutas abusivas 

dos fornecedores. Tais situações fogem do que usualmente se aceita como 

‘normal’, em se tratando de espera por parte do consumidor. São aqueles famosos 

casos de call center e em que se espera durante 30 minutos ou mais, sendo transferido 

de um atendente para o outro. Nesses casos, percebe-se claramente o desrespeito ao 

consumidor, que é prontamente atendido quando da contratação, mas, quando busca 

o atendimento para resolver qualquer impasse, é obrigado, injustificadamente, a 

perder seu tempo livre. (GARCIA, 2011 apud GUGLINSKI, 2016; grifo nosso)  

  

Logo, é necessário que a lesão ao tempo útil do consumidor seja intolerável e  

desproporcional, indo além do gasto normal de situações cotidianas e rotineiras.  

  

4.2 Do entendimento jurisprudencial  

  

Nos últimos anos, a jurisprudência brasileira trouxe diversas inovações, a fim de  

compreender o tempo como um bem relevante, sujeito à tutela jurídica. Em meados de 2011, 

alguns Tribunais de Justiça introduziram a tese de ser cabível a responsabilização pela perda do 

tempo útil do consumidor, condenando fornecedores ao pagamento indenizações. Nesse 

período, o Desembargador Jones Figueiredo Alves do Estado de Pernambuco, ao proferir voto 

na Apelação Cível nº 230521-7, julgada pela 5ª Câmara Cível do TJPE, desenvolveu um 

relevante posicionamento:  

De todo modo poderá ser dito, perante os outros, que o homem é o senhor do seu 

tempo e o proverá, como melhor lhe aprouver. Assertiva que se não justifica o 

desperdício do tempo, convive com a realidade pragmática de cada um, nos limites 

próprios de sua in(finitude) de vida. Ou seja, nosso presente é contingente das horas e 

esse presente é vivido conforme nossa dimensão de vida, para além do dia de hoje. 

Nós podemos ser futuro, mas podemos ser apenas o ontem. (PERNAMBUCO, 2011)  

  

O Desembargador inicia uma reflexão acerca do desperdício de tempo para além da  

ideia de que o homem utiliza seu tempo como a própria medida de sua vida, voltando seu olhar 

ao vilipêndio do tempo.  

  
Do vilipêndio do tempo, porém, caso é saber que, na hipótese, esse tempo não é apenas 

desperdiçado, pela perda do próprio tempo, faculdade que é dada ao homem exercitá-

lo nas circunstâncias do tempo e dos interesses de vida. Nessa segunda hipótese, a do 

vilipêndio, o tempo é subtraído violentamente do homem por terceiro, que rouba, 
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sutilmente, a vida do outro, por atitudes de apreensão abusiva do tempo. 

(PERNAMBUCO, 2011; grifo nosso)  

  

  

E, em complementação, aduz que:  

A questão é de extrema gravidade e não se pode admiti-la, por retóricas de 

tolerância ou de condescendência, que sejam os transtornos do cotidiano que nos 

submetam a esse vilipendio de tempo subtraído de vida, em face de uma 

sociedade tecnológica e massificada, impessoal e disforme, onde nela as pessoas 

possam perder a sua própria individualidade, consideradas que se tornem apenas 

em usuários numerados em bancos informatizados de dados. Está posta a questão 

principal: a vida, na sua grandeza, vale todo o tempo, a cada tempo que lhe é destinado, 

e a cada momento a vida se faz mais, sempre mais. Bem por isso, o vilipêndio do 

tempo afigura-se algo tão dantesco e aterrorizante como o pânico do personagem de 

horas contadas porque poucas lhe sobravam. (PERNAMBUCO, 2011; grifo nosso)  

  

O Desembargador reformou a decisão de primeiro grau que havia julgado como  

mero aborrecimento à espera do consumidor de aproximadamente quatro horas, na fila do 

banco, e fixou condenação à ré em caráter de dano moral. Para tanto, fundou-se na ótica dos 

danos provocados pelo desperdício injustificado do tempo. Como se vê:  

[...] apresenta-se injustificável a ausência de investimento na área de atendimento ao 

consumidor bancário quando se sabe que a lucratividade dos bancos abre margem, por 

si só, para a solução do problema. Nesse contexto, filio-me ao entendimento 

jurisprudencial, onde se reconhece como devida a indenização em casos de espera 

exacerbada em fila de banco, como ocorrente na espécie. Posto isso, o meu voto 

vista é no sentido de, máxima vênia, em divergindo dos eminentes Relator e Revisor, 

reconhecer a configuração do dano moral, em virtude do vilipêndio do tempo da 

recorrente e, nessa consequência, prover o apelo interposto, fixando em R$ 

3.000,000 (três mil reais) o valor da condenação[...]. (PERNAMBUCO, 2011; grifo 

nosso)  

  

No ano seguinte, uma outra decisão judicial colocou em pauta de discussão a  

valoração do tempo. Em sede de Recurso Inominado nº 0025024-89.2009.8.19.0202, a 5ª Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, condenou, em danos morais, uma empresa 

proprietária de um caminhão que destruiu o telhado e a fiação da energia elétrica da residência 

do autor.  

A decisão fundamentou-se no fato de que, devido ao acidente, o autor não teve  

acesso aos serviços de energia elétrica e de telefonia, enquanto a empresa ré, se manteve inerte 

e não buscou solucionar de maneira simples o problema gerado por ela. Por conta disso, o autor 

teve que desprender seu tempo útil para ingressar com ação judicial e ter seus direitos 

resguardados.  

Quanto a danos morais, entendo que estes restaram configurados, pois em 

decorrência do acidente o autor ficou sem luz e serviço de telefonia. Ademais, a 

conduta da ré mostrou-se contrária aos deveres de cooperação e zelo com o 

consumidor, pois, ciente de sua responsabilidade pelo evento danoso, obrigou o 
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autor, a ajuizar ação judicial para solucionar problema simples, com evidente 

perda de tempo útil. (RIO DE JANEIRO, 2012; grifo nosso)  

  

Ainda em 2012, diante do início da repercussão das indenizações pela perda do  

tempo do consumidor, o Superior Tribunal de Justiça, no informativo nº 504, emitiu o seguinte 

posicionamento:  

O dano moral decorrente da demora no atendimento ao cliente não surge apenas da 

violação de legislação que estipula tempo máximo de espera, mas depende da 

verificação dos fatos que causaram sofrimento além do normal ao consumidor. Isso 

porque a legislação que determina o tempo máximo de espera tem cunho 

administrativo e trata da responsabilidade da instituição financeira perante a 

Administração Pública, a qual poderá aplicar sanções às instituições que 

descumprirem a norma. Assim, a extrapolação do tempo de espera deverá ser 

considerada como um dos elementos analisados no momento da verificação da 

ocorrência do dano moral. No caso, além da demora desarrazoada no atendimento, 

a cliente encontrava-se com a saúde debilitada e permaneceu o tempo todo em pé, 

caracterizando indiferença do banco quanto à situação. Para a Turma, o somatório 

dessas circunstâncias caracterizou o dano moral. Por fim, o colegiado entendeu 

razoável o valor da indenização em R$ 3 mil, ante o caráter pedagógico da 

condenação. (BRASIL 2012; grifo nosso)  

  

Já no ano de 2013, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, deu provimento a uma  

apelação condenando a ré fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais a uma 

consumidora que desprendeu o seu tempo útil, por quatro meses, para tentar solucionar 

problemas evidenciados em um aparelho de televisão.  

A responsabilidade civil do fornecedor de produto defeituoso independe da 

comprovação de culpa de qualquer um dos componentes da cadeia de consumo, 

porquanto objetiva e elidida apenas se comprovada a excludente do nexo causal. Por 

se tratar de responsabilidade solidária entre todos os fornecedores, inclusive o 

comerciante, o consumidor pode, à sua escolha, exercitar a pretensão contra todos ou 

contra aquele que lhe for mais conveniente. Vício do produto e falha na prestação do 

serviço incontroversos. É geradora de dano moral, a resistência injustificada do 

fornecedor de bem de consumo durável, em substituir o produto ou devolver o valor 

do preço pago, em desrespeito aos direitos do consumidor hipossuficiente, compelido 

a recorrer ao Poder Judiciário para ter resguardado direito expressamente previsto em 

lei. Hipótese que não se amolda ao mero inadimplemento contratual. (RIO DE 

JANEIRO, 2013)  

  

Nota-se que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi pioneiro nas principais  

decisões jurisprudenciais que reconheceram a aplicabilidade do dano moral em sede de desvio 

do tempo útil do consumidor. Mas a tutela do tempo também foi reconhecida, ao longo dos 

anos, em outros Tribunais brasileiros:  

  
 Segundo a Teoria da Perda do Tempo Útil/Livre a conduta perpetrada pelo 

prestador de serviços, que venha a criar eventual circunstância que imponha ao 

consumidor o desperdício de seu tempo útil, gera dano extrapatrimonial 

indenizável. 2. Para solucionar os problemas aqui expostos, o autor fora obrigado a 

manter tratativas com a ré pelo imoderado lapso temporal de 03 (três) meses, 

ocasionando, dessa forma, a flagrante perda de seu tempo útil. 3. Considerando que a 
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ré obrigou o autor a manter desgastantes, demorados e infrutíferos contatos que, por 

si só, retiraram dele, aquele tempo que poderia ser utilizado como melhor lhe 

aprouvesse, está caracterizada a ocorrência de danos morais indenizáveis. 5. O 

quantum indenizatório dos danos morais, fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), está em consonância com as particularidades do caso concreto[...] 

(PERNAMBUCO, 2014; grifo nosso)  

  

Em sentido semelhante, decidiu a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça  

no REsp 1443268/DF:  

[...] No caso, o automóvel comercializado, importado da Alemanha, não estava 

preparado para funcionar adequadamente com o tipo de diesel ofertado no Brasil. 2.- 

Não é possível afirmar que o vício do produto tenha sido sanado no prazo de 30 dias, 

estabelecido pelo artigo 18, § 1º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, se o 

automóvel, após retornar da oficina, reincidiu no mesmo problema, por diversas vezes. 

A necessidade de novos e sucessivos reparos é indicativo suficiente de que o veículo, 

embora substituídas as peças danificadas pela utilização do combustível impróprio, 

não foi posto em condições para o uso que dele razoavelmente se esperava.  
3.- A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por  
dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar 

à concessionária por diversas vezes, para reparos. (BRASIL, 2014; grifo nosso)  

  

No decurso dos últimos anos, a jurisprudência nos Tribunais cresceu nesse sentido,  

de forma a admitir reparação cível, a título de dano moral, em face da usurpação do tempo livre 

do consumidor. Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça viu-se compelido a adotar um 

posicionamento explícito sobre o assunto, e, reconheceu expressamente, no ano de  2018, a 

Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.  

O mais relevante precedente do STJ, publicado em abril de 2018, ratificou o  

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado e São Paulo, condenando os fornecedores réus 

à indenização por danos morais pelo desvio do tempo do consumidor.  

  
Lançamento indevido de encargos bancários, porque resultantes exclusivamente de 

falha operacional do banco. Situação que extrapolou o mero aborrecimento do 

cotidiano ou dissabor por insucesso negocial. Recalcitrância injustificada da casa 

bancária em cobrar encargos bancários resultantes de sua própria desídia, pois não 

procedeu ao débito das parcelas na conta corrente da autora, nas datas dos 

vencimentos, exigindo, posteriormente, de forma abusiva, os encargos resultantes do 

pagamento com atraso. Decurso de mais de três anos' sem solução da pendência pela 

instituição financeira. Necessidade de ajuizamento de duas ações judiciais pela autora. 

Adoção, no caso, da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, tendo em vista 

que a autora foi privada de tempo relevante para dedicar-se ao exercício de 

atividades que melhor lhe aprouvesse, submetendo-se, em função do episódio em 

cotejo, a intermináveis percalços para a solução de problemas oriundos de má 

prestação do serviço bancário. Danos morais indenizáveis configurados.  

(BRASIL, 2018; grifo nosso)  

  

O Ministro relator, Marco Aurélio Bellizze concluiu que restou comprovado o ato  

ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar, devido à cobrança insistente e injustificada 

do fornecedor de encargos fundamentadamente impugnados pela autora. Declarou o Ministro 
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ser evidente a constatação de dano moral suportado pela consumidora por ter sido submetida, 

por um período superior a três anos, “a verdadeiro calvário para obter o estorno alvitrado, 

cumprindo prestigiar no caso a teoria do Desvio Produtivo do Consumidor” (BRASIL, 2018).  

O relator fundamentou seu voto na teoria criada por Marcos Dessaune, apontando:   

  
[...] sustenta Marcos Dessaune que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a 

solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável, ao 

perfilhar o entendimento de que a “missão subjacente dos fornecedores é – ou deveria 

ser – dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade, 

condições para que ele possa empregar seu tempo e suas competências nas atividades 

de sua preferência. (BRASIL, 2018)  

  

O Ministro Bellizze afirma ainda ser evidente no Brasil, atendimentos ao  

consumidor em desconformidade à missão dos fornecedores, pelos quais o cidadão acaba 

recendo produtos e serviços defeituosos, ou sofrendo os efeitos de práticas abusivas no mercado 

e complementa:  

Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar 

o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências – de atividades 

como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer – para tentar resolver esses 

problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Tais 

situações corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido a devida atenção do 

Direito brasileiro. Trata-se de fatos nocivos que não se enquadram nos conceitos 

tradicionais de 'dano material', de 'perda de uma chance' e de 'dano moral' indenizáveis. 

Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser juridicamente banalizados como 

'meros dissabores ou percalços' na vida do consumidor, como vêm entendendo 

muitos juristas e tribunais. (BRASIL, 2018; grifo nosso)  

  

No mesmo ano de 2018, além da decisão supramencionada, houve cerca de 13  

decisões monocráticas dos ministros do STJ que também confirmaram a aplicação da teoria, 

considerando ser o desperdício do tempo um dano indenizável. Resta evidente, portanto, uma 

admirável transformação na antiga jurisprudência pátria, em prol da valoração e tutela do 

tempo.  
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5 DANO MORAL NO DIREITO DO CONSUMIDOR  

  

O dano moral caracteriza-se como uma lesão à pessoa do ofendido, em sua  

dignidade, e não a seu patrimônio. Como bem define Carlos Roberto Gonçalves (2011), é o 

dano causado injustamente aos direitos da personalidade de outrem, acarretando ao lesado 

constrangimento, tristeza, vexame e humilhação.  

Não obstante, vale demonstrar que esse conceito não é pacífico. Há doutrinadores  

que entendem que o dano moral não está, somente, relacionado a uma reação psíquica da pessoa. 

Pode, também, ocorrer a lesão à dignidade da pessoa sem que haja o constrangimento, a tristeza, 

o vexame e a humilhação, como supramencionado. É a perspectiva de Sérgio Cavalieri Filho, 

que afirma:  

[...] dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. 

Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima 

só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua 

dignidade. [...] Com essa ideia abre-se espaço para o reconhecimento do dano moral 

em relação a várias situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, 

como se dá com doentes mentais, as pessoas em estado vegetativo ou comatoso, 

crianças de tenra idade e outras situações tormentosas. (CAVALIERI FILHO 2012, p. 

89)  

  

No mesmo sentido, o Enunciado n. 445 da V Jornada de Direito Civil, em relação  

ao art. 927 do Código Civil, o qual estabeleceu que o “dano moral indenizável não pressupõe 

necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento”.  

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona (2017), por sua vez, não adentraram na  
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discussão quanto às reações de vexame ou sofrimento serem, ou não, pressupostos para a 

caracterização do dano moral. Contentaram-se apenas em determinar que o dano moral está 

relacionado à existência de conteúdo não pecuniário, vejamos:   

  
O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem 

comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano 

moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da 

personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, 

bens jurídicos tutelados constitucionalmente. (GAGLIANO; PAMPLONA, 2017)  

  

Portanto, é notório que não há consenso quanto à definição do que venha a ser o  

dano moral, existindo conceitos vários a seu respeito.  

Já foi controvertida, também, a questão da reparabilidade do dano moral, mas houve  

uma evolução doutrinária, inclusive em relação a sua culpabilidade com o dano material. Em 

um primeiro momento, não era admissível a reparabilidade do dano moral sob o fundamento de 

não ser possível avaliá-lo, e, consequentemente, não ser, propriamente, indenizável. Aos 

poucos, esse pensamento foi substituído e deu lugar à ideia de que o dano moral não se trata da 

restituição integral do dano, mas, sim, de uma satisfação compensatória, como forma de atenuar 

os prejuízos da lesão, perspectiva que ficou mais clara a partir do advento da Constituição de 

1988.  

Caio Mário da Silva Pereira (2018) revela que o fundamento da reparabilidade do  

dano moral reside no fato de o indivíduo também ser titular de direitos da personalidade – além 

dos patrimoniais –, não podendo a ordem jurídica conformar-se com a impunibilidade quando 

ofendidos. Salienta, ainda, que o ponto crucial para a sustentação de reparação está na distinção 

do que significa o prejuízo, no caso do dano material e do dano moral. Citando De Page, o autor 

finaliza seu argumento demonstrando que a suposta dificuldade em determinar o quantum do 

dano moral “não apaga a realidade do dano, e por conseguinte não dispensa da obrigação de 

repará-lo” (DE PAGE, 1939 apud PEREIRA, 2018).  

O dano moral possui finalidades distintas das do dano material, anteriormente  

estudado. Nesse sentido, a jurisprudência brasileira tem reconhecido a função tríplice da 

reparação moral. Vejamos:  

A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para 

mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da 

prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos 

atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível 

com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. (BRASIL, 2016; grifo nosso)  

  

A principal finalidade, portanto, é a compensatória, já abordada, caracterizada como  
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um meio de satisfação ao lesado. Aqui, não há como fundamentar o direito de reparar na 

extensão absoluta do dano causado, atribuindo uma equivalência entre o prejuízo e o montante 

devido pelo agente. Dessa forma, deve-se buscar uma equivalência relativa, isso é, um meio 

indireto de compensar os danos sofridos.  

Nessa linha, a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp n. 318.379/MG,  

destacou a importância da função compensatória:  

Assim, a indenização por dano moral deve atender a uma relação de 

proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua 

função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua ratio essendi 

compensatória, e, assim, causar um enriquecimento indevido à parte. [...] É preciso 

que o prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que 

a indenização se aproxime o máximo possível do justo. (BRASIL, 2001)  

  

Há, ainda, a função punitiva, que consiste no mecanismo de sanção ao autor  

causador da ofensa à vítima. É perceptível que, diferente da finalidade compensatória, o 

enfoque, aqui, dá-se no ofensor e não no lesado. Assim, diante da lesão aos direitos da 

personalidade de um indivíduo, torna-se imperiosa a sanção, como medida imperativa e 

inafastável.  

Cuida-se de um ponto ainda muito controverso na doutrina, tendo em vista que nem  

o Código Civil, tampouco o Código de Defesa do Consumidor expressam a finalidade punitiva 

em sede de responsabilidade civil. Por esse motivo, os doutrinadores divergem quanto à 

possibilidade de a sanção civil possuir ou não caráter punitivo. Mas, frisa-se que, não obstante 

opiniões doutrinárias contrárias, a jurisprudência admite a finalidade punitiva na reparação do 

dano moral.  

Não resta dúvida, no presente caso, que o proprietário do veículo sofreu desconforto 

e constrangimento bastantes para se impor uma compensação pelo infortúnio, que 

deve ter finalidade compensatória e punitiva, sem patrocinar o enriquecimento sem 

causa. (BRASIL, 2010)  

  

Insta expor que alguns autores e julgadores vem adotando a função pedagógica em  

substituição a expressão “punitiva”. Todavia reconhecemos que apesar de serem denominações 

jurídicas distintas, trata-se da mesma coisa.  

Ademais, faz-se presente a função preventiva, que compreende o ato de antecipar  

as possíveis consequências de uma ação, com a adoção de medidas que evitem a conduta ilícita. 

É uma forma de desestimular violações futuras de direito da personalidade, por meio da 

imposição de possível sanção. Entende-se que essa finalidade reflete não só na vítima e no 

agressor, mas em toda a sociedade, devido a sua característica intimidadora.  

O dano moral está presente em várias esferas do Direito. No âmbito consumerista,  



41  

o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, VI, expressa claramente ser direito do 

consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos” (BRASIL, 1990).  

O consumidor é reconhecido, na ordem jurídica, como a parte vulnerável da relação  

de consumo. Isso, pois existe uma disparidade entre os protagonistas da relação consumerista 

desenvolvida pelo mercado. Por esse motivo, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

tende a proteger esse lado, mais frágil que é, com o objetivo principal de equilibrar o vínculo 

entre o consumidor e o fornecedor. Vejamos, no ponto, a dicção do art. 4º, I, do Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor:  

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde 

e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade 

de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo (BRASIL, 1990; grifos nosso)  

  

O princípio da vulnerabilidade é o que justifica a existência de regras específicas  

que buscam proteger o consumidor. O posicionamento de Cláudia Lima Marques (2014) é 

também nesse sentido, qual seja, de que o Código de Defesa do Consumidor aspira tutelar o 

grupo de pessoas vulneráveis no mercado brasileiro, que são, como visto, os consumidores. Por 

esse ponto de vista, a autora também releva ser o contrato de consumo um fator de encontro de 

direitos fundamentais voltados à proteção do referido grupo.  

Marques (2014) afirma, ainda, que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor  

identificou o consumidor como um sujeito de direitos especiais, e, por isso, construiu um 

sistema de normas e princípios para protegê-lo e efetivar seus direitos. Um exemplo de tal 

sistemática é a possibilidade de o dano moral ser considerado presumido (“in re ipsa”) na seara 

de consumo.  

Ocorre que, na seção da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, o caput 

dos arts. 12 e do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (1990) estabeleceram a proteção 

ao consumidor frente aos fabricantes, produtores e importadores, determinando que haverá 

responsabilidade destes, independentemente da existência de culpa, e o direito à reparação dos 

danos causados aos consumidores. Vejamos:  

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 

respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, 

construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de 

seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

utilização e riscos. [...] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
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consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (BRASIL, 1990)  

  

Assim, a mera comprovação do nexo de causalidade e do dano é suficiente para  

responsabilizar o fornecedor. E como o dano pode compreender tanto os patrimoniais, quanto 

os morais (extrapatrimoniais), é certo inferir que este também prescinde do elemento da culpa.  

Por essa lógica de proteção ao vulnerável, surgiu, também, a figura (já ventilada, e,  

agora, objeto de devido aprofundamento) do dano moral in re ipsa no Direito do Consumidor. 

Trata-se do dano moral presumido, que estará configurado independente da comprovação do 

grande abalo moral à vítima, ou seja, do dano efetivo. Restará caracterizado nas situações em 

que é difícil comprovar a ofensa moral ou quando ela se torna nítida pela simples ocorrência do 

ato lesivo.  

O Superior Tribunal de Justiça possui um extenso número de decisões nesse  

sentido:  

É firme a jurisprudência no sentido de que os danos morais em virtude de 

violação do direito à imagem decorrem do próprio uso indevido, sendo 

prescindível a comprovação da existência de dano ou prejuízo, pois o dano é in 

reipsa. [...] (BRASIL, 2014; grifo nosso)  

  

Entendimento também presente no REsp 1.327.773-MG:  

Sendo assim, o dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, 

sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita - 

contrafação -, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a 

comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do sinal, 

uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu bom 

nome, reputação ou imagem. (BRASIL, 2018)  

  

Compreensão, do mesmo modo, adotada pela Ministra Nancy Andrighi no 

Informativo nº 0553:  

O simples "levar à boca" do alimento industrializado com corpo estranho gera dano 

moral in re ipsa, independentemente de sua ingestão. (BRASIL, 2017)  

  

Bem como também entendeu o Ministro Mauro Campbell Marques ao proferir o  

teor do Informativo n. 0553:  

Configura dano moral coletivo in re ipsa a realização de venda casada por operadora 

de telefonia consistente na prática comercial de oferecer ao consumidor produto com 

significativa vantagem - linha telefônica com tarifas mais interessantes do que as 

outras ofertadas pelo mercado - e, em contrapartida, condicionar a aquisição do 

referido produto à compra de aparelho telefônico. (BRASIL, 2014)  

  

Pacificou-se, portanto, o entendimento de que, nas relações de consumo, quando  

houver violação à dignidade da pessoa humana, estará configurado o dano moral presumido.  

  

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1327773
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1327773
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1327773
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1327773
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5.1 Dano Moral x Mero Aborrecimento  

  

No âmbito do Direito do Consumidor, a expressão mero aborrecimento esteve  

presente em inúmeras decisões judiciais na tentativa de evitar uma eventual banalização do dano 

moral, devido ao uso em excesso desse direito legal. Como bem evidenciado pelo artigo de 

Patrícia Rodrigues de Menezes Castagna (2018), por conta disso, foi possível, em torno do ano 

de 2010, observar que as condenações em dano moral tornaram-se raras, e, quando ocorriam, 

os valores passaram a diminuir ano a ano. Diante dos inexpressivos valores das condenações, 

ficou evidente que a função punitiva-pedagógica da reparação não vinha se perfazendo, não 

atingindo os fornecedores de modo a alterar suas condutas, mas, muito pelo contrário, 

encorajando mais ainda as atitudes de desrespeito aos consumidores.  

Contudo, felizmente, a atual jurisprudência vem apresentando decisões em sentido  

contrário, com o intuito de combater as injustiças decorrentes desse cenário, no sentido de que 

existirá o dano moral se configurada a lesão a quaisquer dos direitos da personalidade, sendo 

desnecessário averiguar a presença de elementos como o sofrimento e a humilhação. Em suma, 

passou-se a assumir a teoria objetiva do dano moral, em detrimento da teoria subjetiva, pela 

qual a ideia de ocorrência de mero aborrecimento fazia-se muito presente.  

O reconhecimento da tese do desvio produtivo do consumidor é um exemplo claro 

– podendo até ser rotulado, até mesmo, como o precursor – da mudança de posicionamento 

jurisprudencial. Nesse sentido, sustentam Marques e Miragem (2012, p. 205) que “a valorização 

do tempo, e consequentemente, seu menosprezo, passam ser identificados como fatores 

relevantes pelo direito. Nem a perda do tempo mediante estratégias organizadas do fornecedor 

pode ser mais qualificada como ‘mero aborrecimento normal’, nem o tempo que alguém se 

dispõe a investir nas relações de afeto [...]”.  

Partindo desse mesmo entendimento, recentemente, o Órgão Especial do Tribunal  

de Justiça do Rio de Janeiro aceitou pedido da OAB/RJ e cancelou a sua Súmula n. 75, 

vulgarmente conhecida como “súmula do mero aborrecimento”, cujo teor era o seguinte: "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."(RIO DE JANEIRO, 2004)  

Em seu pedido, a OAB/RJ amparou-se na supramencionada teoria da perda do  

https://jus.com.br/1725478-patricia-rodrigues-de-menezes-castagna/publicacoes
https://jus.com.br/1725478-patricia-rodrigues-de-menezes-castagna/publicacoes
https://www.conjur.com.br/2018-dez-17/orgao-especial-tj-rio-cancela-sumula-mero-aborrecimento
https://www.conjur.com.br/2018-dez-17/orgao-especial-tj-rio-cancela-sumula-mero-aborrecimento
https://www.conjur.com.br/2018-dez-17/orgao-especial-tj-rio-cancela-sumula-mero-aborrecimento
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tempo útil, na qual há o reconhecimento de danos morais ao consumidor pelo tempo livre 

desperdiçado para a solução de problemas. Sustentou, também, que a súmula confronta 

Constituição Federal, segundo a qual basta a violação do direito da personalidade para que seja 

configurado o dano moral, sendo desnecessário que se comprove dor ou vexame, pois são meras 

consequências. E afirmou, ainda, que a expressão “mero aborrecimento” (ou mero dissabor) é 

altamente subjetiva, o que ocasiona decisões judiciais discrepantes em casos semelhantes, 

violando, assim, os princípios da isonomia e da segurança jurídica.  

Em seu voto, o relator Mauro Pereira Martins pontuou que:  

E, assim, ao invés do verbete sumular cumprir seus nobres objetivos, acabou por 

legitimar, indireta e involuntariamente, a conduta omissiva e desidiosa dos 

fornecedores no mercado de consumo, sobretudo das grandes empresas, no que diz 

respeito à sua obrigação de prestar serviços e de fornecer produtos com segurança e 

qualidade, o que inclui a solução dos problemas daí advindos com rapidez e eficiência.  

(RIO DE JANEIRO, 2018; grifo nosso)  

  

E concluiu:  

Resta demonstrado, portanto, que o verbete sumular n.º 75, diante da evolução do 

entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, seguindo doutrinas modernas e 

também já adotadas em julgados do Superior Tribunal de Justiça, não tem mais razão 

de ser. [...] Com efeito, cancelado o verbete sumular, caberá a cada magistrado, 

diante de cada caso concreto, analisar e definir se o inadimplemento, legal ou 

contratual, foi capaz de gerar dano – ou não - a quaisquer dos direitos da 

personalidade do contratante, dentre os quais, o seu tempo útil, apresentando a 

fundamentação pertinente, não restando afastada a possibilidade de concluir que o 

inadimplemento causou apenas mero aborrecimento, mas desde que, repita-se, 

fundamente tal conclusão. (RIO DE JANEIRO, 2018; grifo nosso)  

  

Outros julgados vêm, também, rompendo com a perspectiva de banalização da ideia  

de mero aborrecimento, tonando viável o reconhecimento do dano moral. Vejamos:  

A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que 

a demora em promover a baixa do gravame não configuram simples descumprimento 

contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas verdadeiro dano 

moral, passível de reparação.  Assim, comprovada a ocorrência do fato ofensivo, 

configurado estará o dano moral, porquanto in reipsa. (BRASIL, 2018)  

  

 Conforme  também  está  evidente  na  Apelação  Cível 1.0145.14.040662- 

3/001 julgada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que se posicionou da seguinte forma:   

  
Segundo a teoria do risco administrativo, não há que se provar a culpa da empresa de 

ônibus, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para que se configure o 

dever de indenizar, o qual somente pode ser afastado, se efetivamente demonstrada 

qualquer uma das hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, 

o que não ocorreu na espécie.  Os danos morais são absolutamente presumíveis em 

casos de exposição em risco da vida e da saúde do indivíduo, como na espécie. A dor 

suportada pela autora em virtude das lesões corporais resultantes da colisão do ônibus 

que a transportava extrapolam - e muito - o mero dissabor e aborrecimento, devendo 

ser satisfatoriamente indenizada. (MINAS GERAIS, 2018)  

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10145140406623001
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10145140406623001
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10145140406623001
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10145140406623001
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10145140406623001
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Um dos grandes desafios da doutrina e da jurisprudência tem sido, portanto,  

estabelecer até que ponto uma situação ensejaria dano moral e até que ponto ela configuraria 

um mero aborrecimento. Não é possível determinar tal distinção unicamente por meio de 

súmulas ou legislações aplicáveis em toda as circunstâncias. É essencial que, na busca de uma 

decisão efetiva e justa, o Judiciário se atente às especificidades fáticas, levando em 

consideração, outrossim, os transtornos corriqueiros sofridos pelo consumidor, os quais, muitas 

vezes, ainda são considerados como mero dissabor.  

De resto, a evolução dessa discussão pode até não ser a solução essencial para  

resolver todos os equívocos e injustiças da não concessão de danos morais em alguns processos 

judiciais, mas é um avanço grandioso em prol da proteção ao consumidor.  

  

5.2 O Dano Temporal como uma nova modalidade  

  

No atual cenário, apesar de estar sendo atribuída a devida importância ao tempo,  

com a consolidação do entendimento da existência do dever de indenizar, há, ainda, divergência 

quanto à natureza da reparação do dano indenizável. Até o momento, com o assentamento da 

Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, a lesão ao tempo útil é caracterizada, geralmente, 

como um dano moral. Contudo, parte dos juristas vem, desde então, entendendo ser nítida a 

autonomia de um dano temporal ou cronológico.  

Em seu artigo, Eduardo Antônio Kremer Martins (2017) propõe as seguintes  

indagações:  

Se analisarmos a acepção, o significado de dano moral, poderemos admitir que, v.g., 

aguardar duas horas na fila de um banco não afeta necessariamente a honra ou a 

imagem de ninguém. Contudo, submeter alguém a duas horas de espera para um 

atendimento não atinge a vida desta pessoa sob outro aspecto? Não se estaria gerando 

um dano não-material com potencial reparatório? O tempo, este bem irrecuperável, 

não carrega uma carga passível de indenização caso seja desperdiçado? (MARTINS, 

2017)  

  

Ocorre que, para o referido autor, um dos equívocos dos aplicadores do Direito é  

não distinguir o dano moral do dano imaterial (extrapatrimonial). Este consiste em uma 

categoria de lesão a interesses e bens não suscetíveis de avaliação monetária, mas que integram 

o patrimônio do lesado. Portanto, o dano moral nada mais é do que uma espécie do dano 

imaterial, tanto quanto o são os danos estéticos, de imagem ou existenciais.  

Quanto a essa distinção terminológica, Antônio Carlos Barros de Andrade Filho 

(2012) exprime que a doutrina e a jurisprudência pátria ainda revelam “[...] um certo apego ao 

https://jus.com.br/620887-eduardo-antonio-kremer-martins/publicacoes
https://jus.com.br/620887-eduardo-antonio-kremer-martins/publicacoes
https://jus.com.br/955744-antonio-carlos-barros-de-andrade-filho/publicacoes
https://jus.com.br/955744-antonio-carlos-barros-de-andrade-filho/publicacoes
https://jus.com.br/955744-antonio-carlos-barros-de-andrade-filho/publicacoes
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sentido arcaico do patrimônio, que o concebe como sendo o conjunto de bens pecuniariamente 

aferíveis de determinado ente, o que ocasiona a frequente utilização da expressão dano 

extrapatrimonial em correspondência ao dano moral”.  

É necessário desassociar a subjetividade do dano moral do conceito dos danos 

extrapatrimoniais, tendo em vista que nem todos os danos desse grupo abalam, necessariamente, 

a honra da vítima. O ideal seria conectar a expressão “dano” à natureza do interesse afetado e 

não como “dano como efeito da lesão de um bem da vítima sobre a própria vítima” (ANDRADE 

FILHO, 2012).  

Marcos Dessaune (2011), autor da teoria que fundamenta esta nova discussão,  

entende que o tempo merece um tratamento jurídico diferenciado que o destaque, por ser um 

recurso fundamental da pessoa humana, e não deve ser vinculado a um mero novo fato gerador 

do dano moral. Assim argumenta:  

Por tais motivos, penso que o “tempo pessoa, útil, livre ou produtivo” da pessoa 

consumidora deveria ter regulamentação jurídica própria, à altura do seu valor que 

reputo supremo, que consequentemente o guindasse do atual ostracismo à plena 

consciência de suas características e importância singulares em nossas breves vidas – 

assim, acredito, prevenindo-se seu desperdício temerário. (DESSAUNE, 2011, p. 134)  

  

Desse ponto, Martins (2017) afirma que a perda do tempo é capaz de gerar um novo  

tipo de dano independente e autônomo, sendo complemente distinto do dano moral. Por 

acreditar ser necessário separar as espécies de danos imateriais, defende o surgimento do dano 

temporal, como espécie autônoma, por ser o tempo um bem jurídico singular e de natureza 

irrecuperável.  

O referido autor vai além e argumenta que a teoria do dano cronológico supera o  

aspecto da perda de um tempo útil. Para Martins (2017), o desvio produtivo do consumidor 

pode ser reparado não só pelo dano moral, mas também sob o plano do dano material. Nessa 

lógica, exemplifica “[...] imaginemos que um trabalhador sofra desconto em seu salário pela 

ausência do trabalho em decorrência de falha na prestação de serviços de um fornecedor. Este 

dano fica materializado no demonstrativo de seus vencimentos e a reparação desse dano é 

perfeitamente alcançada sob o aspecto material” (MARTINS, 2017).  

Existe, ainda, quem se posicione no sentido de ser o dano temporal desvinculado  

tanto do dano moral, quanto do dano extrapatrimonial. Fernanda Tartuce e Caio Sasaki 

Godeguez Coelho (2017) atestam que o dano temporal difere do extrapatrimonial, uma vez que 

a natureza do dano, ocasionado pela perda do tempo do indivíduo, pode ser tanto patrimonial 

quanto extrapatrimonial e porque se presume que os atos que usurpam o tempo do consumidor 

fazem com que, necessariamente, ele sofra um dano em sua esfera jurídica.  
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Em relação à distinção com o dano moral, Tartuce e Coelho (2017) pontuam que a  

vítima do dano moral, em regra, “deve provar que sofreu lesões que justifiquem uma 

compensação pecuniária”, ressaltando, contudo, haver situações em que há a inversão do ônus 

da prova. Em contrapartida, a vítima por ocorrência de um dano cronológico não prescinde da 

comprovação do dano, considerando ser, assim, um dano presumido:  

Provar a perda do tempo útil demandaria ter que comprovar como se alocaria o tempo 

no período em que se foi forçado a ficar na fila do banco por horas? Em certos casos, 

o dano é patente - por exemplo, se o indivíduo deixou de trabalhar para resolver um 

problema advindo da má prestação dos serviços bancários. Em outros, contudo, a 

prova é praticamente impossível; a pessoa lesada teria de comprovar que estaria, por 

exemplo, em um jantar com a família, indo ao cinema ou desempenhando uma 

atividade qualquer - que obviamente não se verificou por conta da limitação temporal  
(TARTUCE; COELHO, 2017)  

  

Ressalta, contudo, de outro lado, que nada impede que o lesado comprove a  

ocorrência do dano, e que, dependendo de sua natureza, poderá ser compensado por outro dano 

que não o temporal. Vejamos:  

Por exemplo, caso prove que deixou de fechar um negócio, será indenizado pelos 

lucros cessantes daquela perda de tempo. Nesse caso, o nexo causal é patente: o ato 

de uma empresa ou de um indivíduo obrigou que a vítima tivesse que alocar seu tempo 

em determinada atividade em vez de fechar o negócio. (TARTUCE; COELHO, 2017)  

  

Não obstante, há juristas que se posicionam de maneira diversa nessa discussão. 

Conforme o texto de Vitor Vilela Guglinski (2016), a autonomia do dano temporal deverá ser 

considerada, apenas, para fins de quantificação do dano moral, por entender que as situações 

em que ocorre subtração do tempo do consumidor abrangem as ofensas cruciais para a 

caracterização do dano moral. Nesse sentido, dispõe que:  

Com o devido respeito aos entendimentos contrários, pensamos que a perda do tempo 

útil ou livre está compreendida no conceito de dano moral, pois, como exposto, 

dificilmente o consumidor enfrentará a via crucis que lhe é imposta pelo fornecedor 

na tentativa de solucionar um problema de consumo sem que experimente sentimentos 

humanos negativos. Ou seja, o consumidor desviado de suas atividades produtivas 

inegavelmente estará sujeito, exatamente por isso, a sensações de raiva, irritação, 

frustração, angústia, sentimento de estar sendo tratado com descaso etc. 

(GUGLINSKI, 2016)  

  

Guglinski (2016) acredita ser pouco provável que a perda do tempo útil do  

indivíduo não lhe cause sentimentos negativos ou irritações, os quais, como é cediço, 

caracterizam dano moral. Acrescenta ele, contudo, que, seja o dano temporal compreendido 

como fonte de dano moral, seja como um dano autônomo, é certo que a justiça brasileira deve 

aplicar a tese da reparabilidade do tempo perdido, em prol da defesa do consumidor.  

Ademais, Maurílio Casas Maia (2015) afirma que, apesar de pouco mencionado, o  
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debate referente à autonomia do dano temporal não é novo, expondo, em seguida, alguns 

julgados para justificar sua afirmação. Na Apelação Cível n. 2007.060473-7, por exemplo, o 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou a existência de um dano temporal autônomo, 

fundamentando:  

Registre-se que, com a devida vênia, não se está a acompanhar o citado autor na 

caracterização do "dano temporal" como uma categoria autônoma. O que se 

acompanha é seu raciocínio no sentido de que o desperdício de tempo a que foi 

sujeitado o consumidor deve ser considerado como um elemento importante na 

caracterização do dano moral. A necessidade de repetidamente ter de buscar a 

assistência técnica não exerce, evidentemente, nenhum efeito sobre a passagem do 

tempo, objetivamente considerado, mas o privou de utilizar daquele tempo de maneira 

que lhe fosse proveitosa. (SANTA CATARINA, 2014)  

  

O Desembargador Sebastião César Evangelista não reconheceu a independência do  

dano temporal. Contudo, caracterizou a violação sofrida pela vítima como um típico dano moral. 

Vejamos:  

Não é apenas o tempo perdido, entretanto, mas o sentimento de estar sendo desprezado 

e talvez enganado pela fornecedora, além da angústia de não saber se o reparo ou a 

troca serão feitos, quando o processo irá terminar, por quantas mais vezes será 

necessário requerer a solução do problema. O desgosto causado por tal situação, o 

arrependimento da compra e irritação ocasionada pela conduta da ré é fato que se pode 

facilmente compreender (SANTA CATARINA, 2014)  

  

Em contrapartida, a sentença proferida pelo juiz Fernando Antônio de Lima, no 

Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Jales, reconheceu ser autônomo o dano temporal, 

argumentando que a violação do tempo útil do consumidor ofende direitos da personalidade 

além dos atingidos pelo simples dano moral. Vejamos:  

Em primeiro lugar, dano moral é aquele que ofende direitos extrapatrimoniais, 

voltados à personalidade humana, como honra, imagem, privacidade, liberdade. A 

reparação por danos morais tutela, no mais das vezes, nas situações corriqueiras, um 

ou alguns poucos direitos de personalidade. Assim, quando o nome do consumidor é 

indevidamente encaminhado a cadastros de inadimplentes, é possível valer-se da 

reparação por danos morais, para obtenção da tutela da honra e às vezes da imagem. 

Já, quando em jogo o desperdício de tempo produtivo, o consumidor é violado na sua 

essência imutável, de carregar consigo a possibilidade de sentir e viver as mudanças 

da vida, as mudanças da vida que só o desfrute do tempo poderá propiciar-lhe. É por 

isso que, ao contrário do que se passa na reparação dos danos morais, a 

reparação pelo desperdício de tempo produtivo envolverá, sempre, a conjugação 

de vários direitos da personalidade, indevidamente violados: liberdade, trabalho, 

lazer, às vezes saúde, convivência familiar, estudos. (SÃO PAULO, 2014; grifo 

nosso)  

  

Para o referido juiz, na reparação por danos morais, a violação dos direitos da  

personalidade é eventual, isto é, pode ou não ocorrer. Enquanto, na visão do magistrado, a 

reparação pelo tempo livre desperdiçado é indissociável da violação de vários direitos da 

personalidade.  

https://www.sinonimos.com.br/indissociavel/
https://www.sinonimos.com.br/indissociavel/
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O juiz Rafael Almeida Cró Brito foi além do que se costumava ver nas decisões  

judiciais sobre o tema. O magistrado homologou um acordo judicial pelo qual o fornecedor não 

só foi responsabilizado por danos materiais e morais, como, também, por danos cronológicos, 

cumulativamente, reforçando, assim, a autonomia destes. Como se vê:  

O acordo celebrado preenche todas as formalidades legais. Por oportuno, ressalta-se a 

posição deste Magistrado no sentido de que além de ser possível a reparação pelos 

danos moral e material, há nítida autonomia na reparação do dano temporal.  
(AMAZONAS, 2016)  

  

Pelo exposto, é notório que esse novo apontamento ainda não está pacificado na  

doutrina e na jurisprudência cível e consumerista. Contudo, as decisões judiciais e os 

posicionamentos de especialistas jurídicos vêm demonstrando importante avanço no debate 

sobre o surgimento desse novo dano autônomo, e, consequentemente, representando uma 

possível evolução da proteção ao consumidor.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

As intensas transformações no mercado de consumo ensejaram o aumento das  

demandas de produção e da busca pela lucratividade. Para tanto, os fornecedores acabaram por 

depreciar as características pessoais dos consumidores, tratando-os de forma tão insatisfatória 

a ponto de provocar, até mesmo, a supressão do seu tempo livre.  

Diante das frequentes situações de mau atendimento e da entrega de serviços e  

produtos que não atendem suas finalidades, o consumidor se vê obrigado a afastar de suas 

atividades cotidianas, perdendo, de forma involuntária, seu tempo útil, devido à necessidade de 

sanar os problemas causados - e não resolvidos - pelo fornecedor.  
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Justamente por essa usurpação do tempo poder atingir a todos os indivíduos, sem  

que haja qualquer distinção, o desvio produtivo do consumidor – teoria criada por Marcos 

Dessaune – deve fazer-se presente na justiça brasileira. Cuida-se de uma violação que, além de 

afetar a esfera personalíssima do consumidor, configura uma lesão passível de reparação, sendo 

incontestável, portanto, a aplicabilidade do instituto da responsabilidade civil.  

Isso porque, restou evidente a constatação da existência de nexo de causalidade  

entre a conduta indevida do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, ao ser coibido a 

desviar de atividades próprias proporcionando, assim, uma ampliação das hipóteses de danos 

indenizáveis a título de responsabilidade civil.  

Dessa forma, não há mais que se falar em mero aborrecimento. Em outras palavras,  

o dispêndio do tempo útil do indivíduo não dever mais ser tratado como um mero fato contumaz, 

que não repercute na esfera personalíssima do consumidor. Por isso, é fundamental atentar-se 

às especificidades fáticas de cada caso concreto, para não tratar transtornos corriqueiros como 

mero dissabor.  

Tendo em vista os argumentos expostos, é notório ser o tempo indispensável para  

desenvolvimento das relações cotidianas e possuir bastante utilidade para o homem, tanto no 

âmbito patrimonial quanto existencial. Observa-se que o tempo é um bem passível de tutela do 

Direito brasileiro e merecedor de uma proteção jurídica específica e expressa, sobretudo no 

âmbito das relações de consumo.  
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