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RESUMO

O Código de Defesa do Consumidor brasileiro (CDC) criou um sistema de qualidade e segurança para os produtos e serviços 
colocados/disponibilizados pelos fornecedores no mercado de consumo. Na seara da responsabilidade civil dos fornecedores, o CDC trouxe 
regulamentação direta visando ampla proteção do consumidor e instituindo o princípio da reparação integral dos danos. Mesmo diante do 
sistema protetivo mencionado, o conjunto decisório dos Tribunais pátrios sempre foi no sentido de que o esforço e o tempo despendidos pelo 
consumidor para a resolução de um problema causado pelos fornecedores eram considerados como mero aborrecimento que fazem parte da 
vida moderna, não sendo considerados danos morais passíveis de reparação. Tal entendimento começou a mudar com a divulgação, em 2011, 
das bases teóricas da moderna “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”, desenvolvida pelo advogado brasileiro Marcos Dessaune. O tema 
geral da pesquisa (ainda em andamento) refere-se à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, sendo que o problema está centrado na seguinte 
questão: o chamado “Desvio Produtivo do Consumidor” enquadra-se como mais uma hipótese de mero aborrecimento ou trata-se, de fato, de 
um dano moral efetivo capaz de ser indenizado? Os objetivos específicos da pesquisa em referência são: possibilitar o conhecimento e o domínio 
das bases teóricas da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor; pesquisar quais as diferenças fundamentais existentes entre o desvio produtivo 
do consumidor e o mero aborrecimento e a contribuição para o debate científico sobre a moderna teoria em referência. Em relação à 
metodologia utilizada, os estudos realizados foram feitos com base na pesquisa bibliográfica de autores que já abordaram, até o momento, o 
tema. Juntamente com o estudo zetético da bibliografia, iniciou-se um levantamento jurisprudencial relacionado ao tema. Em sede de resultados 
e conclusões parciais (pois o projeto de pesquisa ainda está em andamento), as pesquisas realizadas apontam no sentido de que a doutrina 
jurídica nacional tem reconhecido a validade e a consistência teórica da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Na perspectiva da 
jurisprudência, constatou-se, pela pesquisa até então realizada, que a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor tem se apresentado como o 
devido e necessário contraponto àquilo que vários doutrinadores denominam de “indústria do mero aborrecimento”. Em outros termos, a 
pesquisa demonstrou que, até o ano de 2010, um grande número de pedidos de reparação de dano moral na seara do Direito do Consumidor era 
indeferido, sob o argumento de que os casos analisados retratavam hipóteses de mero aborrecimento. A partir de 2011 (ano da publicação da 
obra com os fundamentos da teoria em análise), percebeu-se o lançar de um novo olhar sobre a questão da teoria do mero aborrecimento, novo 
olhar este que chegou aos Tribunais nos anos seguintes, o que provocou, em muitos casos, o afastamento da teoria do mero aborrecimento e a 
aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, como forma de garantir a reparação dos danos sofridos pelo consumidor quando este é 
obrigado a perder o seu tempo produtivo na resolução de um problema de responsabilidade do fornecedor. No STJ, constatou-se importante 
mudança de posicionamento representada pelo julgamento realizado pela Terceira Turma em 05/02/2019, de relatoria da ministra Nancy 
Andrighi, no qual se reconheceu que o máximo aproveitamento do tempo é um interesse coletivo tutelado pelo ordenamento jurídico e que a 
perda injusta e intolerável do tempo do consumidor, que ocorre pelo desrespeito voluntário das garantias legais com o intuito de otimizar o lucro 
em prejuízo da qualidade do serviço constitui ofensa aos deveres anexos ao princípio da boa-fé enseja a condenação em danos morais coletivos. 
Tal decisão representa um marco, pois representa a primeira decisão colegiada da corte reconhecendo expressamente o cabimento da Teoria do 
Desvio Produtivo do Consumidor.
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