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DESVIO PRODUTIVO DO 

CONSUMIDOR

INTRODUÇÃO

A sociedade de consumo reclama de seus atores agilidade e maior produção. Assim é que se tem contemplado

no sistema jurídico pátrio o direito pela indenização pelo consumidor lesado por desperdício de seu tempo e de

sua produtividade. Circunstâncias que denotam os mais diversos casos, demonstram que tornou-se mais

oneroso a busca pela solução do problema do que pela aquisição do próprio produto adquirido. Em decorrência

disso, os tribunais entendem pela possibilidade de concessão de indenização.

CONCLUSÃO

Horas e horas ao telefone esperando para ser

atendido pela empresa e finalmente quando

consegue falar com algum atendente, adivinha? O

ramal que você discou estava errado ou a ligação

acabou “caindo” inesperadamente. Em função

disto, já foram algumas horas de trabalho perdido e

a irritação e o mal estar só tendem a crescer.

Legenda: Tempo é dinheiro?

DESENVOLVIMENTO
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A doutrina, a mais tempo, apontava pela

possibilidade da reclamação por desvio produtivo

do consumidor; contudo, este entendimento foi

albergado pelos tribunais de forma mais recente,

dando ênfase em seu estudo e desenvolvimento.

Segundo Marcos Dessaune, a perca do rendimento

caracteriza-se quando o consumidor precisa

desperdiçar o seu tempo e suas competências para

resolver problemas causados pelo próprio

fornecedor ou até mesmo por mal atendimento, ou

seja, “impõem ao consumidor um custo de

oportunidade de natureza irreparável, por ele

indesejado”. Ocorre que em muitos casos, o tempo

e as despesas pelas tentativas de atendimento na

resolução, acabam sendo mais onerosas do que o

produto; há descompasso desnecessário e

desrespeitoso na relação consumerista.

Em harmonia com o caso, cita-se que para a configurar o

dano moral é necessário, segundo Sérgio Cavalieri Filho,

“buscar a concepção ético-jurídica dominante na

sociedade”, se perfazendo neste na axiologia máxima

adotada pelo nosso ordenamento, o qual seja a ofensa a

dignidade humana. Ocorre que, na referida situação há

elementos subjetivos e objetivos que podem ser

caracterizados como danoso ao consumidor.

Diante desta situação, não há dúvida de que sua

prática acarreta dano moral, pois além do

fornecedor acabar por onerar indevidamente os

recursos produtivos do consumidor, gera neste, gera

desequilíbrio nas relações produtivas laborais do

ofendido, se perfazendo uma agressão à dignidade

de alguém, ensejando assim o direito à reparação.
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