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RESUMO 

 

A dissertação ora desenvolvida estuda a problemática do consumidor no mercado 
de consumo de massas, no enfrentamento dos problemas causados pela 
obsolescência programada, considerado apenas como vício oculto. Dentre os 
problemas enfrentados pelo consumidor, como a redução do seu patrimônio, muitas 
vezes se obrigando a investir novamente em outro produto, também enfrenta a 
perda de seu tempo. O problema de pesquisa abordado é o exposto na seguinte 
pergunta de partida: De que forma o fornecedor de produtos duráveis, tem sido 
responsabilizado no Brasil, frente ao desvio produtivo do consumidor pelo prejuízo 
do tempo desperdiçado, por programar o tempo de vida útil do produto que lança no 
mercado de consumo?. Justifica-se a necessidade da pesquisa, porque o 
consumidor investe nos produtos duráveis, que não vêm com a informação do 
tempo de vida útil, restringindo sua liberdade de escolha entre as diversas marcas 
postas no mercado. Esse investimento, não envolve apenas a pecúnia obtida pelo 
salário como fruto do seu trabalho, mas também, por vezes o seu projeto de vida, 
além do tempo investido pelo consumidor, para a obtenção do valor que investe no 
produto e o tempo gasto para tentar solucionar o problema. Não se confunde com 
“defeito” pelo desgaste natural do produto. Os Tribunais brasileiros, ainda têm 
tratado o tema como um mero aborrecimento. Concluindo-se que a obsolescência 
programada poderá causar dano existencial por prejuízo de um projeto de vida, 
porque o dano já se consumou desde o momento em que o consumidor comprou o 
produto viciado, faltando apenas apresentar-se em algum momento o vício que está 
oculto. É existencial porque vai prejudicar os projetos de vida do consumidor e por 
isso deve ser indenizado, pois no direito do consumidor, o prejuízo a um projeto de 
vida é entendido como uma frustração às legítimas expectativas do consumidor, 
atualmente considerado genericamente, um dano moral. Entende-se por fim que a 
obsolescência programada causa dano pessoal (inerente à pessoa humana) da 
subespécie dano moral de natureza existencial, não se aplicando nos casos de 
obsolescência programada, o desvio produtivo do consumidor, exceto se também 
ocorrer prejuízo do tempo pós-consumo, se não resolvido o problema no prazo legal. 
Propõe-se seja obrigatória a informação do tempo de vida útil do bem. Foi utilizado 
os métodos, dedutivo de revisão bibliográfica e indutivo nas análises 
jurisprudenciais, buscando o devido enquadramento na linha de pesquisa 
pretendida.   

 

Palavras chave: obsolescência programada; tempo desperdiçado; responsabilidade 
civil; produtos industrializados. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The dissertation now developed studies the problem of the consumer in the mass 
consumer market, in facing the problems caused by programmed obsolescence, 
considered only as a hidden addiction. Among the problems faced by consumers, 
such as the reduction of their assets, often forcing themselves to invest again in 
another product, they also face the loss of their time. The research problem 
addressed is the one exposed in the following starting question: How has the supplier 
of durable products been held responsible in Brazil, in view of the productive 
deviation of the consumer for the loss of wasted time, by scheduling the product's 
useful life launch in the consumer market ?. The need for research is justified, 
because the consumer invests in durable products, which do not come with 
information on their useful life, restricting their freedom of choice among the various 
brands placed on the market. This investment does not only involve the pecuniary 
gain obtained as a result of his work, but also, sometimes, his life project, in addition 
to the time invested by the consumer, to obtain the value he invests in the product 
and the time spent trying solve the problem. Do not be confused with “defect” due to 
the natural wear of the product. Brazilian courts have still treated the issue as a mere 
nuisance. In conclusion, programmed obsolescence may cause existential damage 
due to the loss of a life project, because the damage has already been consumed 
since the moment when the consumer bought the addicted product, with only the 
hidden addiction remaining at some point. . It is existential because it will harm the 
consumer's life projects and for that reason it must be indemnified, because in the 
consumer's right, the damage to a life project is understood as a frustration to the 
legitimate expectations of the consumer, currently considered generically, a moral 
damage. Finally, it is understood that programmed obsolescence causes personal 
damage (inherent to the human person) of the subspecies moral damage of an 
existential nature, and in the case of programmed obsolescence, the consumer's 
productive deviation does not apply, except if there is also a loss of post- 
consumption, if the problem is not solved within the legal deadline. It is proposed to 
provide information on the useful life of the asset. The methods, deductive of 
bibliographic revision and inductive in the jurisprudential analyzes were used, looking 
for the proper framing in the intended line of research. 

Keywords: scheduled obsolescence; wasted time; civil liability; industrialized 
products. 
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INTRODUÇÃO 

 

A história mostra que os iluministas, com a ajuda da burguesia, despertaram 

o povo para uma consciência política, até a Revolução Francesa (revolução da 

burguesia) e o triunfo do liberalismo. Em seguida veio a revolução industrial que 

deu forma à fabricação de produtos em grande escala, motivando a necessidade do 

consumo de massa até os dias atuais e se vive uma revolução tecnológica 

contínua. Vive-se importantes desafios nos desdobramentos jurídicos complexos 

decorrentes desse novo cenário econômico mundial.  

Sem dúvida, o desenvolvimento tecnológico tem grande importância para o 

desenvolvimento, em todas as áreas do conhecimento humano, pois ajuda na 

educação, na saúde, nos transportes e em todas as suas necessidades básicas. 

Supostamente melhora a qualidade de vida, atrelado a um hipotético crescimento 

econômico. No entanto, nem tudo pode ser considerado melhoria da qualidade de 

vida, quando o assunto é obsolescência programada. Isso se dá em razão da 

necessidade de criar, nos consumidores, o desejo de adquirir bens de consumo a 

fim de movimentar economicamente o mercado. 

Todos os produtos duráveis com o tempo se tornam obsoletos. Com o 

passar do tempo, também acabam apresentando algum tipo de defeito pelo 

desgaste natural em face do uso e o fornecedor não informa quanto tempo o 

produto tem de duração, sendo uma cláusula aberta, a nosso sentir, que fragiliza o 

consumidor na sua proteção quanto à qualidade do produto, se obrigando a 

imaginar hipoteticamente que este ou aquele produto deve durar em torno de 

determinado tempo. 

 Delimita-se o objeto deste estudo aos tipos de danos que os produtos 

programados à obsolescência causam ao consumidor. No Brasil, como ainda não 

existe lei estabelecendo a obrigação do fornecedor informar o tempo de vida útil do 

produto, mas apenas um projeto de lei de nº 5313/2013, aguardando seguimento 

regular na Câmara dos Deputados, praticamente não existe ação na justiça 
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abordando a conjugação desses dois temas (obsolescência programada e dano) e 

as que tem, citadas no terceiro capítulo deste trabalho, remetem ao vício oculto do 

produto e são contraditórias, porque não há um padrão definido, quanto à duração 

do bem de consumo. Tais informações foram extraídas de julgados dos Tribunais 

de Justiça e das turmas recursais dos Estados e do Distrito Federal disponibilizados 

na internet, através dos sites oficiais. 

Examina-se ao longo do primeiro capítulo, a necessidade de o homem 

fabricar objetos para ajudá-lo na realização de suas atividades, sobrevivência e 

bem estar. Procura-se demonstrar a dificuldade na obtenção de bens antes da 

revolução industrial e o quanto era carente a população Europeia e Estadunidense, 

sem falar dos povos das demais nações aqui não examinadas, antes de declararem 

seus direitos naturais de ser humano, bem como o quanto esses eventos foram 

importantes para o progresso da humanidade em todos os sentidos.  

No entanto, para os fins do desenvolvimento do tema proposto, se fez 

necessário estudar os motivos da criação da obsolescência programada, poucos 

anos após o desencadear do desenvolvimento tecnológico; as consequências da 

obsolescência e, frente a isso, qual a realidade do consumidor atualmente no 

mercado de consumo e as questões jurídica desenvolvidas ao longo da história da 

idade moderna e pós-moderna, para o fim de dar a segurança jurídica a que se 

propõe o Direito. O estudo tem base teórica à luz dos princípios constitucionais 

previstos no art. 5.º, XXXII e art. 170, V, ambos da Constituição Federal de 1988. 

A obsolescência programada consiste na fabricação de produtos projetados 

para uma vida útil de curta duração. Geram vários problemas para o consumidor, 

que tem, entre outros direitos assegurados no art. 4.º, II, “d” da Lei 8078/90 (código 

de Defesa do Consumidor), o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da qualidade de vida.  

Essa conduta abusiva do fornecedor de produtos duráveis também fere os 

princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da harmonia nas relações de 

consumo e demais princípios constitucionais atinentes. Produtos programados à 

rápida obsolescência, tem trazido danos de toda ordem, seja na natureza, com o 
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descarte de lixo e extração exagerada de produtos naturais não renováveis, seja 

pela formação do superendividamento econômico do consumidor.  

A pesquisa examina ainda no primeiro capítulo a importância do tempo à luz 

da filosofia e as consequências que a obsolescência tem sujeitado o consumidor 

levando-se em consideração que o ser humano é um ser finito e demanda esforços 

no seu curto espaço de tempo existencial, para obter bens de consumo visando seu 

bem-estar material. Muitas vezes o consumidor não consegue alcançar esse 

objetivo, pois quando considera o haver alcançado, o bem adquirido, dentro de 

pouco tempo já não tem mais utilidade. Isso faz com que o consumidor se obrigue a 

obter um novo produto, ainda que seus objetivos já sejam outros e ainda que não 

possua meios econômicos para fazer a nova aquisição.  

Lembrando ao leitor que, como o objeto deste trabalho é estudar de que 

forma o fornecedor de produtos industrializados, que programa a obsolescencia de 

bens de consumo, têm sido responsabilizados pela frustração às legítimas 

expectativas do consumidor, de seus projetos de vida e pelo prejuízo do tempo 

desperdiçado; foi necessário estudar também o tempo na filosofiada modernidade, 

sendo escolhido para referencial teórico o filósofo Martin Heidegger, através da 

obra “Ser e Tempo”, especialmente o quarto capítulo de seu livro (temporalidade e 

cotidianidade).  

O tempo desde a antiguidade sempre foi objeto de estudo da filosofia, mas 

para o que se pretende abordar neste trabalho, era preciso um filósofo 

contemporâneo da idade moderna, cuja vivencia com as questões da atualidade 

possa fornecer elementos de convicção do que pode ser considerado o tempo para 

a existência humana e fazer o link com o objeto do direito, que é o dano a esse 

tempo para o fim de examinar à luz do direito do consumidor, o dano ao tempo na 

teoria do desvio produtivo do consumidor pelo prejuízo do tempo desperdiçado do 

professor Marcos Dessune. 

Em relação ao consumidor brasileiro, tudo indica que a obsolescência 

programada o prejudica, porque premido pela necessidade de utilização do bem, 

muitas vezes recorre ao consumo de crédito, submetendo-se a um constante 

endividamento. Afinal, o consumidor não compra porque quer, não é plausível esse 
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entendimento, não para aquele que vive na sociedade de consumo. Consumir bens 

e serviços é uma realidade que rodeia o cotidiano do indivíduo e o obriga a possuir 

coisas sob pena de não estar no mundo em sociedade. O que resta é apenas optar 

entre os vários fornecedores que concorrem entre si pelo espaço no mercado.  

Assim, se justifica o presente trabalho face a necessidade de estudar a 

obsolescência programada, realizada na forma de redução intencional da vida útil 

de um produto pelo fabricante, obrigando com isso que o consumidor tenha que 

investir novamente em outro produto e as consequências danosas dessa conduta, 

as quais são suportadas pelo consumidor, para o fim de conhecer até que ponto o 

fornecedor de má-fé, que utiliza dessa prática abusiva tem sido responsabilizado.  

Afinal, um novo investimento do consumidor, não envolve apenas a pecúnia 

obtida pelo salário como fruto do seu trabalho. Envolve também, um projeto de vida; 

o tempo investido para a obtenção do valor gasto no produto programado à 

obsolescência; e o tempo gasto para tentar solucionar o problema, desviando-se de 

suas atividades (conforme a teoria do desvio produtivo do consumidor). Daí o tema 

desse trabalho intitular-se: do dano temporal na teoria do desvio produtivo do 

consumidor aplicada à obsolescência programada. 

Procede a preocupação de tutelar também juridicamente o tempo, na 

medida em que a humanidade dentro de um período muito curto tem vivido uma 

rápida transformação no seu modo de vida, seja para ser ou estar na sociedade. 

Hoje o tempo é considerado um bem precioso o qual não pode ser indevidamente 

desperdiçado sem uma devida compensação, não podendo ser simplesmente 

considerado um mero aborrecimento, como têm entendido os juízes e tribunais, 

quando o consumidor busca ser indenizado pela frustração em face das legítimas 

expectativas que tinha em relação ao produto obsoleto e pelo tempo perdido na 

tentativa de resolver problemas criados pelo fornecedor e não resolvidos em prazo 

razoável.  

Mas para entender como a sociedade hoje se tornou uma sociedade de 

risco, estuda-se a evolução histórica do consumo de massa, e sua influência no 

mundo. Para tanto, alguns referenciais teóricos foram extremamente importantes 

para traçar uma linha de raciocínio lógico em direção ao objetivo geral pretendido 
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no presente trabalho. Se examina o tema, como já referido, à luz da filosofia e da 

sociologia. Gilles Lipovetsky dá excelente contribuição no campo sociológico, nos 

seus trabalhos “O império do efêmero” e “Leveza para uma civilização do ligeiro”. 

Estuda o autor o comportamento da sociedade após o surgimento do consumo de 

massas e as diversas maneiras como a publicidade tem influenciado o consumidor 

na compra de produtos e serviços muitas vezes desnecessários ou inúteis.  

Na mesma linha de pensamento de Lipovetsky, Jean Baudrillard na obra “A 

sociedade de consumo” retrata como os objetos têm um modo ativo nas relações 

sociais e serve de base a todo o processo de modificação cultural, pactuando como 

meio de conforto e de prestígio.  

Zigmunt Bauman, ao escrever a teoria da modernidade líquida, procura 

retratar o quanto os objetos fazem parte das relações humanas, ditando sua 

condição de “mortos vivos”, os conceitos tradicionais, considerando que as relações 

humanas são líquidas pelas transformações sucessivas de seus significados.  

Ulrick Beck, também traz importante contribuição na obra “A metamorfose do 

mundo: novos conceitos para uma nova realidade”, cujo objetivo é, no dizer do 

autor, compreender por que não se compreende mais o mundo, estudando as 

mudanças na sociedade e o abalo nas certezas que sustentam os conceitos 

sociais.  

Examina-se o desenvolvimento da sociedade de risco também à luz da 

filosofia no viés econômico e ambiental, com a contribuição de Luc Ferry que se 

debruça na pesquisa das consequências dos investimentos inovadores que se 

tornaram vitais para a economia globalizada que tem de enfrentar a competição 

universal sob pena de fracasso, no entanto, inobstante essa necessidade de 

constante inovação ser necessária e, apesar de seus benefícios, entende que sua 

face obscura, dentre outras coisas, é a destruição do ecossistema e a degeneração 

da cultura.  

A publicitária Anne Leonard apresenta, tanto no vídeo “A história das coisas” 

como no livro de mesmo nome, a influência do consumo de massa no mundo 

atualmente e as danosas consequências ambientais. Foram examinados também 

outros autores igualmente importantes para a presente pesquisa, pela 
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contemporaneidade vivenciada do início da revolução industrial, a exemplo de 

Gilles Slade e Thorstein Veblen, cujas obras, por serem muito antigas, somente se 

tem acesso por meio de PDF nos sites das bibliotecas das Universidades Públicas. 

Assim, estabeleceu-se como objetivos específicos do presente estudo, 

analisar  a importância do consumo de massa e as consequências do consumismo 

no mundo nos dias atuais; refletir qual é a realidade do consumidor brasileiro no 

mercado de consumo nacional e avaliar qual tem sido a responsabilidade civil do 

fornecedor e a tutela jurídica dada aos bens jurídicos relevantes dos consumidores 

e a consequência de sua violação no Brasil. Daí, no decorrer dos capítulos se 

examina as seguintes situações específicas: Quais são as causas e as 

consequências de uma modernidade líquida no mundo atualmente? Na realidade, 

tem sido observado o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dos 

interesses econômicos, da melhoria da qualidade de vida, bem como da 

transparência e harmonia nas relações de consumo no direito brasileiro? Tem sido 

realmente dada aos consumidores, a devida tutela aos bens juridicamente 

relevantes em consequência da violação dos deveres dos fornecedores? 

As hipóteses consideradas foram as seguintes:  A primeira hipótese sugere 

que o consumo de massa é importante para a economia, porque é fonte de geração 

de emprego e renda. Porém, se o produto é programado para uma curta duração 

da vida útil, não haverá apenas consumo normal da vida moderna e sim o 

consumismo, porque obriga o consumidor a renovar a compra do mesmo produto 

ou outros. As consequências do consumismo, no entanto, são graves para o 

indivíduo e para a sociedade, porque causa danos ao consumidor, seja material ou 

imaterial, como o desperdício da mercadoria que foi adquirida para suprir uma 

eventual necessidade e paga com recursos obtidos pelo tempo gasto pelo 

consumidor com seu trabalho e o tempo gasto para tentar resolver os defeitos do 

bem junto ao fornecedor;  A segunda hipótese sugere que na realidade, apesar do 

Código de Defesa do Consumidor assegurar políticas públicas para o fim de 

garantir produtos e serviços com padrão adequado de qualidade, segurança, 

durabilidade e desempenho, na realidade, tudo indica, que os fornecedores têm se 

utilizado de mecanismos tecnológicos para torna-los obsoletos sob o argumento da 

melhoria da tecnologia e do direito ao desenvolvimento. Possivelmente, isso ocorra 
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em face da ausência de lei que obrigue o fornecedor a informar o tempo de vida útil 

do produto, e; A terceira hipótese é de que o Direito do consumidor tem o dever de 

tutelar a dignidade, saúde e a segurança. A tutela jurídica dada aos bens jurídicos 

relevantes pela consequência de sua violação é o reconhecimento da necessidade 

de reposição das perdas sofridas pelo consumidor que nada fez para gerar o 

prejuízo; ao contrário, sofreu várias perdas, dentre elas, a perda do tempo de sua 

existência trabalhando para obtenção de recursos para o fim de obter bens de 

consumo que servirão aos seus propósitos de trabalho, estudos ou lar, os quais 

findam por serem desperdiçados, tais recursos, e no ciclo vicioso o consumidor 

acaba desperdiçando novamente seu tempo trabalhando para adquirir outro 

produto ou  em busca de solucionar o problema do produto obsoleto. Esse prejuízo, 

como visto não é apenas material, mas também imaterial que merece seja 

indenizado e somente agora os tribunais têm despertado para o problema, após o 

reconhecimento da teoria do desvio produtivo do consumidor. 

O primeiro capítulo deste trabalho, portanto, consoante anteriormente 

explicitado, dedica-se ao exame da evolução histórica do consumo de massa e sua 

influência no mundo na idade pós-moderna, no viés filosófico e sociológico, 

discorrendo-se sobre os aspectos da obsolescência programada enquanto 

estratégia econômica e suas diferentes espécies; a nova forma como foi dado valor 

ao tempo relógio para o fornecedor e como a filosofia tratou do tempo existencial do 

indivíduo em razão da sociedade de consumo; os transtornos da pós-modernidade 

como custos impostos aos consumidores e a forma como devem ser tutelados seus 

direitos.  

Dedica-se o segundo capítulo desse trabalho para o estudo da evolução da 

responsabilidade civil e os novos danos, onde são feitas considerações gerais 

sobre as práticas abusivas nas relações de consumo, as espécies de violação dos 

bens jurídicos relevantes e sua tutela jurídica, reflexões sobre as modalidades de 

dano ao consumidor e a banalização do mero aborrecimento.  

Para o estudo da responsabilidade civil, vimos as reflexões de Robert Reich 

sobre o supercapitalismo e os problemas gerados, inicialmente, nas questões 

trabalhistas, no meio ambiente, na produção da violência e danos aos 
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consumidores. Tais situações, forçou novos olhares para os conceitos jurídicos 

tradicionais no âmbito do Direito Civil e a quebra de diversos paradigmas, 

mormente no que se refere à responsabilidade civil do fornecedor frente ao 

consumidor e a necessidade do diálogo entre as diversas fontes do direito interno e 

externo, dada a globalização dos novos tempos. Para tanto, os nomes como Nelson 

Rosenvald, Rui Stocco, Cláudia Lima Marques, Bruno Miragem, Herman Benjamim, 

Silvio de Salvo Venosa, Miguel Reale, dentre outros autores nacionais, foram 

fundamentais ao desenvolvimento da pesquisa porque fazem reflexões sobre a 

evolução do tema proposto. 

Examina-se ainda, a responsabilidade civil pós-consumo do fornecedor pelo 

desperdício dos recursos de tempo e de dinheiro do consumidor, observada a 

norma constitucional contida no art. 225, § 1.º, V  da Constituição Federal de 1988, 

o Parágrafo único do art. 927  do Código Civil e a Política Nacional das Relações de 

Consumo, prevista na Lei 8078/90, Código de Defesa do Consumidor, as quais 

visam atender às necessidades e à melhoria na qualidade de vida do ser humano 

como função social.  

Portanto, vê-se que o tema tratado é bastante discutido nas ciências 

humanas. Contudo, o presente estudo visa seu corte epistemológico na questão da 

responsabilidade civil do fornecedor pelo desperdício dos recursos de tempo e de 

dinheiro, na aquisição de produtos programados à obsolescência e por essa razão, 

o terceiro capítulo trata da teoria do desvio produtivo do consumidor e a posição da 

jurisprudência, nacional sobre o tema, trata da importância do tempo para as 

relações jurídicas; os novos danos surgidos na doutrina no meio acadêmico, a 

possibilidade de utilização da teoria do desvio produtivo do consumidor nos casos 

de dano temporal originário da obsolescência programada, porém divergindo 

quando a sua natureza. Por fim procede-se a uma análise crítica dos precedentes 

judiciais no Direito brasileiro. 

Quanto ao método utilizado para as investigações nos campos doutrinários, 

preferiu-se o dedutivo por ser o mais adequado, porque proporciona maior condição 

de diálogo com as demais áreas da ciência do direito, da sociologia, da economia e 

outras que se fizeram necessárias em uma perspectiva holística, partindo-se do 
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geral, para o específico. No caso, foram examinadas as ciências humanas de um 

modo geral, em face do tema proposto, passando-se a estreitar o assunto em 

relação à responsabilidade civil, suas origens e desenvolvimento no mundo até a 

responsabilidade civil objetiva no Brasil, com o surgimento do Código de Defesa do 

Consumidor, trazendo novos paradigmas ao Direito posto até chegar-se ao 

desenvolvimento do tema dos novos danos.  

O indutivo, foi o método utilizado na análise das decisões judiciais, cujas 

pesquisas foram realizadas nos sites oficiais dos Tribunais de Justiça dos Estados 

e do Distrito Federal, selecionados por região, nos últimos cinco anos, 

considerando que a virtualização foi sendo implantada gradativamente nos Estados 

membros da Federação a partir do ano de 2009, mas nem todos os tribunais 

possuem arquivos disponíveis dos últimos dez anos, informando-se também, que 

em alguns casos, ante a dificuldade de acesso, foi necessária a utilização do site de 

Jusbrasil, para complementar  a pesquisa jurisprudencial. 

Foram utilizadas por vez, as palavras chave “obsolescência programada” e 

“Desvio produtivo do consumidor” separadamente e em conjunto, sendo que, 

somente houve retorno as pesquisas que se utilizaram das palavras chave 

separadas uma da outra. Observa-se ainda que poucos são os tribunais que 

arquivam as sentenças dos juízes de primeiro grau, encontrando-se mais facilidade 

na busca por acórdãos do segundo grau, seja dos Tribunais ou das Turmas 

Recursais.   

Procedeu-se a uma análise comparativa entre as decisões que entende ser 

a perda do tempo do consumidor um mero aborrecimento não indenizável e as 

decisões que consideram a perda de tempo um dano moral indenizável, 

verificando-se que esse entendimento tem sido adotado a partir do reconhecimento, 

pelo Superior Tribunal de Justiça, da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor 

pelo prejuízo do tempo desperdiçado. 
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CAPÍTULO I – DIÁLOGO SOBRE O TEMPO, A EVOLUÇÃO DA SOCIEDADE DE 

CONSUMO E SEUS IMPACTOS SOBRE O CONSUMIDOR 

 

Para a compreensão da importância e dos desafios enfrentados pelo 

consumidor como ser finito em sua existência e portanto, devendo seu tempo ser 

respeitado e se for o caso, compensado por quem o viola, é que adota-se, como 

ponto de partida, nesta primeira parte do trabalho, uma revisão partindo de estudos 

de como se deu a evolução do consumo de massas na modernidade e os impactos 

causados na vida humana; os novos desafios enfrentados pelo consumidor como 

vítima da indução a erro pela aquisição de produtos programados à obsolescência, 

postos no mercado de consumo; os transtornos da modernidade e os custos 

impostos aos consumidores, a importância do tempo para a produção humana e a 

percepção de escoamento do tempo de vida existencial do homem consumidor; a 

necessidade de tutelar o tempo existencial do consumidor e em cada tópico 

examinado a partir de alguns marcos teóricos informados. Ao final, serão analisadas 

as causas e as consequências de uma modernidade líquida no mundo atualmente. 

 

1.1 “Compro, logo existo” a evolução da sociedade de massas 

 

Para o estudo de como se deu a evolução do consumo de massas na 

modernidade e os impactos causados na vida humana, os quais serão examinados 

neste tópico, adota-se como base teórica os estudos realizados pelo filósofo 

francês da hipermodernidade Gilles Lipovetsky, que vem demonstrando sua 

preocupação com o consumismo sempre atrelado ao bem-estar e a felicidade das 

pessoas e, do sociólogo francês Jean Baudrillard, preocupado com a postura 

passiva do homem em deixar o seu tempo ser regido pelos objetos, de acordo com 

o tempo do avanço da tecnologia. 

No entanto, para entender como se deu a evolução da sociedade de 

consumo até os dias atuais, convém voltar ligeiramente na história, à época da 

construção do movimento dos intelectuais iluministas a partir dos séculos XVII. Em 
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resposta crítica do mundo medieval, os iluministas deram o ponta pé inicial para 

que as pessoas começassem a refletir sobre seus direitos como pessoa humana. 

Desde os pensamentos dos filósofos como Voltaire, John Locke, Jean-Jacques 

Rousseau, Montesquieu, Denis Diderot, Adam Smith, houve resistência ao 

absolutismo, “fazia-se mister contrapor à onipotência do rei um sistema infalível de 

garantias. (BONAVIDES, 2004, p.45). 

Era preciso conquistar a democracia e a doutrina iluminista foi fator 

fundamental. Segundo Paulo Bonavides (2004, p.40-45): “Essa doutrina é, como se 

vê o termômetro das tendências antiabsolutistas”, até chegarmos ao moderno 

Estado social. “Na doutrina do liberalismo, o Estado foi sempre o fantasma que 

atemorizou o indivíduo [...] o maior inimigo da liberdade.” 

Pode-se verificar na filosofia iluminista que foram zelosos em justificar o 

direito do povo limitar o poder do governante e poder viver com mais qualidade de 

vida. Os iluministas, com base em John Locke (pai do liberalismo), entendiam, que 

o homem nasce com direito à vida, à liberdade e à propriedade e para proteger 

esses direitos inatos, o indivíduo constituiu governos e se os governos não 

protegem esses direitos, o povo pode se rebelar. Assim, a existência dos governos, 

segundo Locke, naturalmente, dependiam da vontade dos indivíduos que cederam 

poderes ao governante e, por isso, o poder do governante é revogável, se deixar de 

servir aos propósitos de realização de suas finalidades que é o de garantir os 

direitos naturais do indivíduo. (LOCKE,1963, p.41-42). 

Os pensadores iluministas foram de fundamental importância aos interesses 

dos comerciantes que pretendiam a expansão do comércio através da liberdade 

econômica e política. Os iluministas difundiam os ideais de liberdade, igualdade e 

fraternidade. Havia o anseio pelo bem-estar material do povo, que vivia na completa 

miséria, bem como que tivesse o direito de ser feliz, porque isso traria o 

desenvolvimento da humanidade.  

O povo europeu, principalmente, vivia sob o jugo de reinos absolutistas e 

sofrendo toda a sorte de abusos e em miséria econômica. As teses iluministas 

abordavam grandes questões filosóficas e políticas desencadeando buscas por 

novos modos de vida e novos valores, em reação ao Estado totalitário, 

centralizador, acumulador de riquezas e controlador da economia que se 
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encontrava até então no poder, juntamente com a igreja. (PIEROTH e SCHLINK, 

2012, p.38). 

Destacando a importância dos ideais iluministas e do movimento 

revolucionário que foram se formando a partir dessas ideias preconizadas por 

Locke, Montesquier e Kant, destaca Paulo Bonavides (2004, p.42-45) que serviu 

para decompor a soberania na pluralidade dos poderes e salvaria a liberdade, e 

que  “A burguesia revolucionária a utilizou para estreitar os poderes da Coroa e 

destruir o mundo de privilégios da feudalidade. E desse prélio saiu vitoriosa”. 

 Não era pra menos que dessa forma ocorresse, afinal, a concentração do 

poder e renda nas mãos dos governantes absolutistas, sempre ensejando revoltas 

ao longo da história, dada a precariedade das condições de vida das pessoas que 

nada possuíam; passavam muita fome, viviam em extrema miséria; expostas a 

doenças e às altas taxas de mortalidade, culminando na redação de declarações 

humanitárias de direitos, a exemplo da Bill of Rights. As declarações entraram no 

mundo jurídico global como direitos fundamentais e com força constitucional. 

Foram, portanto, as declarações, instrumentos políticos importantes para a 

conquista de melhores condição de vida humana. Os direitos fundamentais, se 

tornaram um instrumento jurídico positivado erigidos no ambiente liberal e contrário 

ao poderio centralizador do Estado. (PIEROTH e SCHLINK, 2012, p.39). 

A literatura também se ocupou em despertar o povo para os desmandos do 

absolutismo na Europa. Cita-se como exemplo o trabalho realizado pelo 

romancista, poeta, dramaturgo e estadista francês, ativista dos direitos humanos 

Victor-Marie Hugo, que escreveu o romance “Les miserables”, publicada em 1862 e 

largamente difundida em diversos idiomas. No decorrer do século XX, vários filmes, 

novelas e peças de teatro foram produzidos retratando claramente o modo de vida 

humilhante na pobreza extrema dos franceses do século XIX, em decorrência da 

desigualdade social e do absolutismo monárquico (FRAZÃO,2019). 

O ideal de vida digna, portanto, está atrelado também à ideia de bem-estar 

material do homem, que é de interesse da presente pesquisa. Ter direitos dos mais 

básicos como o direito ao seu trabalho, ao pão de cada dia, a vestir-se 

decentemente, a ter uma moradia digna para si e sua família, dentre outros ideais. 
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A obtenção de coisas acaba sendo associada à ideia de progresso, porque era 

preciso suprir várias deficiências materiais da miserável sociedade.  

Analisando a condição humana a partir da perspectiva da ação e do 

trabalho, Hanna Arendt (2008, p.157), diz que os objetos são planejados e 

inventados pelo homo faber para a construção de um mundo de coisas. “Do ponto 

de vista do homo faber, inteiramente dependente dos instrumentos primordiais que 

são suas mãos, o homem é, como disse Benjamim Franklin, “um fazedor de 

utensílios” Portanto, é da condição humana, fabricar objetos para auxiliar no 

trabalho e sobrevivência diária. 

Observe-se que durante muito tempo, os objetos foram produzidos em 

pequena quantidade, por meio da manufatura. Com a criação da máquina a vapor 

uma nova forma de produção surgiu. Através da máquina a vapor a manufatura foi 

substituída pela indústria e criou novas formas de trabalho e novas fonte de renda 

até então inexistentes. Dá-se a revolução industrial. A indústria passou a dominar a 

economia, impulsionando a urbanização e, em consequência, impulsionou o 

crescimento demográfico, as relações sociais, o aumento da divisão do trabalho 

com aumento da produtividade industrial e agrícola, a renda per capita, a divisão 

em classes sociais e o padrão de consumo. Segundo Annie Leonard (2010, p.169) 

“Surge a sociedade de consumo e com ela o consumismo para sustentar o 

capitalismo”. Se iniciava a era moderna com a fabricação de produtos em massa, 

até a segunda metade do século XIX.  

É importante conhecer como se davam as relações de consumo nesse 

período da modernidade, para que posteriormente se possa entender os motivos 

pelos quais foram necessárias algumas mudanças de paradigmas do direito civil 

clássico, para o fim de melhor atender à segurança jurídica. Para tanto, veja-se os 

ensinamentos do filósofo francês da hipermodernidade Gilles Lipovetsky (2008, 

p.26/28), segundo o qual, de 1880 até 1945 ocorreu a elaboração de máquinas de 

fabricação contínua para a produção em massa, bem como a produção de 

mercadorias padronizadas e embaladas em pequena quantidade atreladas a uma 

marca. Se deu ainda, a evolução do comércio local em nacional através da 

expansão das estradas para o fim do escoamento da produção e o surgimento dos 

grandes mercados nacionais.  
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O incentivo à produção, cresceu mais em consequência da crise de 1929 

com a queda na bolsa de valores de Nova York, seguida das sequelas desastrosas 

deixadas pela segunda grande guerra mundial. Os Estados Unidos resolveram 

investir ainda mais na produção, incentivando o capitalismo e desmotivando o 

socialismo. O sucesso da estratégia de fabricação de Henry Ford, na era da 

abundância, dependia da criação de uma classe consumidora que tivesse 

condições de comprar os veículos fabricados e não apenas de fabricar produtos 

confiáveis (LEONARD, 2010, p.170/173). 

Surgiram várias formas de dar vazão à produção industrial, a exemplo do 

surgimento do empreendedorismo, com a implementação dos pequenos pontos 

comerciais; a doutrinação dos consumidores incentivados a se tornarem 

consumidores modernos com a ajuda do marketing de massa e grandes 

investimentos na publicidade em escala nacional, adicionada à redução do preço 

das mercadorias para um maior volume de vendas e o lucro pelo volume de vendas 

e não mais pelo preço da mercadoria, o que traria também uma espécie de 

democratização do acesso aos bens mercantis (ainda escassos) pela 

predominância burguesa. Com a expansão da produção foi necessário o controle 

de fluxo de produção e de rentabilidade, bem como de equipamentos industriais, 

nascendo a logística; as novas formas de acondicionamento das mercadorias, pois 

eram vendidas à granel. (LIPOVETSKY,2008, p.29) 

Naturalmente o modo de vida das pessoas foi sofrendo transformações, 

considerando também que, com o surgimento das fábricas e a possibilidade de 

emprego e renda, houve a imigração do campo para a cidade, e foram se formando 

os grandes centros urbanos onde girava a economia de Mercado e as estruturas 

das cidades, segundo Henri Lefebvre (2001,p.11) foram modificadas e assim foram 

surgindo muitas outras necessidades, sociais, econômicas e políticas. 

Para uma melhor noção da força modificativa do sistema de mercado 

examinado, informa Robert Reich (2008, p.35) que em “1870, menos de 8% da 

população adulta dos Estados Unidos trabalhava em fábrica [...] meio século 

depois, quase um terço dos americanos eram trabalhadores fabris”. Segundo o 

autor, muitos passaram a residir nas cidades, abandonando as fazendas, e várias 
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cidades como Nova York e Chicago multiplicaram sua população, inclusive com a 

vinda de imigrantes estrangeiros.  

 Aberto o caminho para a produção em massa com o uso de máquinas 

de fabricação contínua, foi levado em consideração a velocidade e a quantidade 

dos fluxos, segundo leciona Gilles Lipovetsky (2008,p.27), referindo-se à 

quantidade de cigarros fabricados diariamente nos Estados Unidos, além de outros 

produtos como fósforos, sabonetes e portanto, era necessário o escoamento da 

mercadoria para outros mercados1.  

Milhares de produtos passaram a ser fabricados com uma rapidez nunca 

vista, e a sociedade a experimentar uma abundância de consumo criada pela 

multiplicação dos objetos, dos serviços, dos bens materiais. Sobreveio o surgimento 

de inúmeras marcas célebres como a Coca-Cola, a Kodak, e a Quaker, as quais 

foram objeto do trabalho professional da publicidade, instigando o consumidor a 

comprar baseado na confiança na marca e não no vendedor, como fora outrora nos 

tempos das manufaturas. Nos Estados Unidos da América (EUA) e na Europa a 

partir da segunda metade do século XIX, os bens de consumo não eram mais 

vendidos apenas para suprir as necessidades existenciais, o ser consumidor 

passou a ser movido também pelos desejos de consumo, e “com a fusão 

intencional da noção de identidade, status e consumo”(LIPOVETSKY,2008,p.27). 

Para que se possa ter uma ideia de velocidade na mudança de hábitos 

das pessoas através do consumo de massas, já no final do século XIX surgiram os 

grandes magazines que encantavam o consumidor por sua beleza e suntuosidade. 

Para sociedades que até meados do século XVIII, as pessoas não possuíam quase 

absolutamente nada de conforto material, lojas, magazines e o outros meios de um 

modo geral se tornaram mecanismo para influenciar a venda ao consumidor tal 

como foi na França o Printemps (1865) e o Le Bom Marché no ano de 1869; nos 

EUA o Macy’s e Bloomingdale’s em 1870. (LIPOVETSKY, 2008, p.29-30),   

As vendas eram agressivas e sedutoras e de rápida rotação no estoque. 

A margem de ganho por cada mercadoria era menor, porém, somada à variedade 

 

. 
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de produtos e à entrada livre no ambiente das lojas e às vitrines bem decoradas, se 

tornaram um chamativo para o consumo impensado. Construções de vendas 

luxuosas para chamar a atenção para o local como se fossem os palácios dos 

sonhos e a democratização dos desejos como a arte de viver a felicidade moderna 

foram os artifícios criados para forjar o consumismo. Outros artifícios igualmente 

importantes para o aquecimento das vendas e até então inexistentes, foram; o 

direito à devolução das mercadorias em caso de defeito e o etiquetamento dos 

preços nas mercadorias no qual propiciou o fim do regateio. No dizer de Gilles 

Lipovetsky, (2008, p.29-30), assim, foi propiciado o consumo-sedução e o consumo 

distração. Criou-se uma cultura do sonho de consumo. A ideia de que a felicidade 

agora dependia do que o consumidor adquiria, era moldada. Surgia a viagem dos 

sonhos, a cozinha dos sonhos, o carro e a casa, ou casa de campo, ou casa de 

praia dos sonhos. O consumo estava sendo atrelado à realização pessoal. 

Como diz Jean Baudrillard, (2014, p.13/14): “Vivemos o tempo dos objetos”. 

[...] existimos segundo o seu ritmo e em conformidade com a sua sucessão 

permanente”. Essa visão do autor mostra claramente como tem sido estabelecido o 

modo de vida humana ajustada ao tempo de utilidade dos objetos e não o contrário. 

Logo na apresentação de seu livro “A sociedade de consumo”, o autor expressa sua 

apreensão da realidade dos anos 70 do século XX, como uma “evidência fantástica 

do consumo e da abundância criada pela multiplicação dos objetos [...]. os homens 

da opulência não se encontram rodeados, por outros homens, mas por objetos”. 

Com a deflagração da energia elétrica e com o desenvolvimento da indústria 

química, farmacêutica e de transportes, tornou-se cada vez mais possível a 

produção em massa de 1950 a 1970 do século XX. (LIPOVETSKY,2008, p.32/34) 

Entre os anos de 1950 a 1973 diz Leonard (2010, p.173) foi denominada a 

“Era da sociedade da abundância”, ante o aumento de três a quatro vezes mais o 

poder de compra dos consumidores e o aumento dos salários e houve também, a 

democratização da compra de bens duráveis como automóveis, televisores, 

aparelhos de som e outros eletrodomésticos; porque os Bancos passaram a 

financiar a compra de bens de consumo e houve também uma progressão dos 

salários dos trabalhadores.  
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Foi também a época em que se  consolidou a “sociedade de consumo de 

massas” nas sociedades ocidentais e os objetos se tornaram os guias por 

excelência para uma vida para o progresso, caracterizado pelo conforto material e 

facilitação da vida como sinônimos da felicidade sem medida; segundo Gilles 

Lipovetsky (2008, p.35), numa marcha rumo à utopia, exigindo sempre mais 

conforto e sempre mais objetos e lazeres. 

A solidificação da sociedade de consumo de massa era sinônimo de 

progresso. Ainda sobre o tema, diz Annie Leonard (2010, p.174) que o aumento na 

produção de bens industrializados e o avanço tecnológico, a pretexto da melhoria 

na qualidade de vida das pessoas, era percebido como o direito ao 

desenvolvimento, ao progresso econômico e social para todos os povos.  

Marcada pelas frivolidades, na era da abundância eram constantes as 

renovações de produtos através da modificação de modelos e dos estilos de moda, 

pelo estímulo do crédito para o consumo, sempre influenciando a aquisição de 

produtos para o fim de realização dos desejos sem demora, através da sedução 

publicitária. Diz Gilles Lipovetsky (2008, p.35), que esta foi uma época hipertrófica 

da criação das necessidades artificiais. Erigiu-se o consumo mercantil em estilo de 

vida; instigou-se no consumidor, a vontade crônica de possuir bens mercantis e a 

paixão pelo novo acarretando a privatização dos modos de vida. Objetos 

considerados como signo de prestígio e de sucesso e a mídia louvando os produtos 

como símbolos de condição social.  

Note-se que a moda sempre teve bastante influência na história do 

consumo. Cria no indivíduo uma dependência dela, ansiando se tornarem vistas, se 

sentirem modernas, de estarem de acordo com a sua época. Hoje, apesar da moda 

já estar bastante diversificada, ainda influi muito nas questões das vestimentas e 

acessórios pessoais, nos eletroeletrônicos e nos equipamentos de informática; 

porém, estes últimos acrescidos das constantes mudanças de tecnologia. 

Assim se verifica, sobretudo da segunda metade do século XX o impacto 

causado pelo consumismo na esfera da vida humana, eis que como diz Andressa 

Jarletti Gonçalves de Oliveira (2014, p.20) “o consumo atualmente se apresenta 

como uma norma social, em que a definição do status na sociedade é associada à 

aparência, identificada pelos bens apropriados pelo indivíduo”. No dizer da autora, 
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“compro, logo existo”, célebre frase inspirada na máxima de René Descartes, reflete 

a importância que o consumo tem na sociedade capitalista, porque é intensa e 

interiorizada, alcançando uma dimensão da subjetividade e a autodeterminação do 

indivíduo. 

O mercado de massas se desenvolveu através da invenção da marca, do 

acondicionamento e da publicidade. O marketing de massa, inventou o “consumidor 

moderno”. Assim, os produtos antes vendidos a granel até 1880, saíram do 

anonimato e passaram a ter um nome dado pelo fabricante para melhor controle do 

fluxo de produção e rentabilidade, fazendo uma pesada publicidade a nível nacional 

para promover a marca. Como exemplo, cita o autor a Coca-Cola que gastava em 

torno de 11 mil dólares em 1892 com publicidade, passou a gastar de cem mil 

dólares em 1901; 1,2 milhão em 1912 e 3,8 milhões em 1929. (LIPOVETSKY, 2008, 

p.29). 

O elevado consumo, a reprodução e a renovação sucessiva de objetos tidos 

como indispensáveis à espécie humana são incentivadas pela comunicação social, 

diz Jean Baudrillard (2014, p.204-205), “revelando-se a publicidade talvez como o 

mais notável meio de comunicação de massa da nossa época. Assim como, ao 

falar de qualquer objeto, os glorifica”. No seu entender a caracterização da 

sociedade de consumo é a generalização do fait divers na comunicação de massas 

que não oferecem a realidade, mas a vertigem da realidade. 

Assenta-se a Teoria do Consumo numa ideologia do bem estar em busca da 

felicidade, segundo Jean Baudrillard (2014,p.17-18), o homem aspira 

constantemente a aquisição de objetos que o satisfaça e essa noção de felicidade 

lhes foi imposta através de condições sócio históricas do modernismo, 

“prodigiosamente fecunda: são os nossos vales de Canaã onde correm, em vez do 

leite e mel, as ondas de neon sobre o ketchup e o plástico”. Os centros comerciais, 

surgem como locais onde o consumo, cada vez mais diversificado, invade a vida 

das pessoas, numa organização em panóplia, virado para um dinamismo comercial 

e um sentido de estética, onde a beleza será uma condição de felicidade viver. 

Nos encontramos na época do hiperconsumo. É o que entende Gilles 

Lipovetsky (2008, p.42/43). Os consumidores são mais voláteis – imprevisíveis. 

Têm mais interesse na qualidade de vida, na comunicação e na saúde. Sabe fazer 
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escolhas entre as diferentes ofertas. A mercantilização está mais moderna e 

orquestrada por uma lógica – obter bens para viver, mais do que simplesmente 

para exibir.  

Bens não como status, mas como serviço à pessoa. A moda passou a 

ocupar, em espaço, o segundo plano. Atualmente o consumidor é protagonista de 

seu próprio consumo. Deve estar constantemente atualizado e bem informado para 

saber fazer escolhas certas e quando não consegue se acusa de ser incapaz. O 

consumo que dantes trouxera a leveza de ser, hoje impõe desilusões e 

insatisfações. O consumidor se acusa de não resistir aos impulsos de compra, de 

comer mal e em excesso, de perder tempo a comprar produtos inúteis e 

demasiadamente caros. Segundo o autor, “aqui, o pesado triunfa sobre a leveza 

feliz”2 (LIPOVETSKY, 2016, p.57). 

Apesar de já se imaginar que se está vivendo hoje o período da pós-

modernidade, não há consenso quanto ao conceito e marco inicial, porque ainda 

não se romperam as premissas anteriores e por essa razão a modernidade ainda 

se encontra presente (HOLANDA;VIANA,2018,p.114). 

Verifica-se pois, que foi necessária a mudança da forma de governo para 

que o comércio pudesse dar os primeiros passos mais largos através da indústria 

em um novo modelo de geração de energia, primeiro a vapor e depois a elétrica, 

sendo assim, a tecnologia e a ciência sempre a serviço do desenvolvimento da 

humanidade, trazendo o progresso, emprego e renda para as pessoas; mas 

também mazelas desencadeadas a partir do consumismo. 

É nesse aspecto de que o consumo hoje, não é mais uma necessidade de 

manter-se na moda, mas uma necessidade de manter-se atualizado para o 

 

2 Lipovetsky dedica um tópico exclusivamente para falar do consumo como um fardo no seu livro “Da 

leveza para uma civilização do ligeiro”, constatando o que de fato estamos vivenciando nas relações 
de consumo nos dias atuais. Em suas palavras diz que: […] “Tudo aquilo que no mundo habitual, era 
evidente tende a tornar-se problemático: dispondo de informações veiculadas pelos media, o 
neoconsumidor mostra-se mais vigilante, mais crítico, está sempre a avaliar os produtos e os riscos, 
mobilizando diversos conhecimentos para efetuar as suas compras. Comunicar-se com o telemóvel, 
utilizar um forno de microondas, isto não é perigoso? As pessoas preocupam-se com os alimentos 
transgênicos e evitam os produtos poluentes e os pesticidas, comprar significa agora atualização dos 
conhecimentos, informação, comparação, escolhas esclarecidas; estamos na época da reflexividade 
consumista, que ao transformar o consumo em problema, faz dele um objeto de preocupação e de 
interrogação(2016,p.57). 
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mercado de trabalho, para o acesso mais rápido e fácil à informação em geral, 

através da rede mundial de computadores, facilitação na apreensão do 

conhecimento e de meios que facilite o modo de vida em geral, que se verifica 

maior importância na preservação da boa relação de consumo, pautada na boa-fé 

entre as partes, não sendo mais, cabível a atualização de métodos comerciais que, 

em tese, comprometam o tempo existencial dos consumidores,  como se verá nos 

próximos tópicos.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.2 Aspectos da obsolescência programada enquanto estratégia 

econômica e suas espécies. 

 

Para o estudo dos novos desafios enfrentados pelo consumidor como vítima 

da indução a erro pela aquisição de produtos programados à obsolescência, a 

exemplo de casos envolvendo a Apple, postos no mercado de consumo, serão 

examinados neste e em outros tópicos. São adotadas como base teórica os 

seguintes autores:  a urbanista americana Annie Leonard e o filósofo francês Luc 

Ferry. 

Imagine-se como “O espanhol Marcos usando seu computador e decide 

imprimir mais um documento. De repente, sua impressora cessa de funcionar sem 

nenhum motivo aparente. Ele então se dirige para a assistência mais próxima e 

ouve que é mais fácil e mais barato comprar uma máquina nova do que consertar a 

antiga. Essa história te parece familiar? É porque você é uma vítima da 

obsolescência programada”. “Marcos acaba descobrindo que sua impressora não 

está quebrada, e sim que seu fabricante introduziu um microchip para que ela 

travasse ao completar um número alto de impressões”. Assim começa a entrevista 

publicada na revista Galileu, intitulada “Obsolescência planejada: por que 

eletrônicos têm prazo de validade?”; realizada por Andressa Basílio à cineasta 

espanhola Cosina Dannoritzer autora do documentário The Light Conspiracy. 

(DANNORITZER,2013) 

Também preocupada com as consequências drásticas do consumismo, 

Annie Leonard produziu o vídeo The Story of Stuff, que foi sucesso em todo o 
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mundo, autora de um livro do mesmo nome, no qual critica o modelo econômico 

baseado na obsolescência programada. (A HISTÓRIA DAS COISAS,2008) 

O desenho animado Robot lançado pela Century Fox em 2005, do gênero 

comédia e animação, de forma sutil; porém muito interessante, educa alertando 

para o problema da obsolescência. O filme conta a história do robô Rodney Lataria 

que sonha se tornar um inventor, tal como seu ídolo, “O Grande Salvador” e viaja 

de River Town onde morava para a cidade de Robópolis, onde eram sediadas as 

indústrias de seu ídolo. Descobre que em lugar do Grande Salvador estava o 

descartável Dom Aço, que com sua mãe, a dona do ferro velho Madame Junta, 

planeja acabar com os robôs fora de linha para dar lugar aos modernizados. 

(ROBÔS,2014). 

Os temas “consumismo” e “obsolescência”, tem despertado interesse em 

todas as áreas da ciência, seja da filosofia, sociologia e psicologia pelas sequelas 

que têm fomentado no indivíduo como ser humano e como ser social, como 

também na área da economia e jurídica onde tem sido explorado principalmente no 

direito ambiental e consumerista, a exemplo da prestação de serviço compartilhado, 

como a UBER, a 99, AirBnb e outros. 

O desenvolvimento da tecnologia tem sido extremamente útil para o 

desenvolvimento da ciência. Foi com ela que tornou possível a expansão 

instantânea da comunicação e todas as formas de informação via internet. A 

medicina hoje tem na tecnologia uma aliada constante para auxiliar na descoberta 

de doenças, suas causas, formas de cura. É com a tecnologia que muitos desastres 

ambientais são previstos e minimizadas suas consequências, a exemplo dos 

tsunamis, furacões, terremotos, temporais e outros da natureza. Também não se 

pode descurar de reconhecer sua importância para o crescimento da economia, 

gerando modelo de novas profissões, emprego e renda. 

No entanto, o modelo de economia baseado na obsolescência, apesar de ter 

sido forjado inicialmente para superar uma crise econômica mundial, deve ser 

repensado nos dias atuais porque já trouxe inúmeras sequelas ao meio ambiente e 

no comportamento das pessoas. Não foi na verdade, sob esse aspecto, uma 

“destruição criadora” segundo entendia Schumpeter e sim, uma “inovação 

destruidora”, como alega Luc Ferry (2015,p.18) pois não foram poupados os 
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recursos naturais finitos e nem planejados os meios do que fazer com os destroços 

dos bens substituídos. Passou a imperar o efêmero da moda, como já vimos no 

tópico anterior, foi o que concluiu o filósofo Gilles Lipovetsk, na sociedade forjada, 

pela sedução das coisas, para a cultura do hiperconsumo. 

 Como visto anteriormente, na lógica da economia durante a evolução da 

sociedade de massas, era preciso dar vazão aos estoques de produtos fabricados 

em grande quantidade. O que fazer? No primeiro momento a saída foi expandir o 

comercio local pelo nacional e depois global. Mas no século XX, o mundo já havia 

passado por duas grandes guerras mundiais e não era tarefa fácil movimentar a 

economia com países arrasados. Diz Luc Ferry, (2015, p. 15), que duas teses 

foram levantadas nos anos 20 pelos principais economistas do século passado, o 

britânico John Maynard Keynes e o austríaco Joseph Alois Schumpter.  

Para Keynes, a melhoria da economia procederia do número de 

consumidores com carteiras cheias, ou seja, para desenvolver a economia era 

preciso estimular o consumo e ser o consumo um estilo de vida e para isso era 

preciso melhorar o salário dos funcionários, em especial o salário mínimo. No dizer 

de Luc Ferry (2015, p.35), a ideia de Keynes era que o crescimento da economia 

dependia da retomada do consumo pelas famílias “e, com ele, naturalmente, o 

crescimento e o emprego”.  

Para o segundo economista Schumpter, o motor da economia seria a 

inovação para o fim de tornar obsoleto tudo o que fosse do passado. O economista 

utilizou-se do termo “destruição criativa”, como impulso fundamental do sistema 

capitalista a inovação; novos consumidores, novos mercados. A lógica 

Shumpeteriana no entender de Luc Ferry, (2015, p.20) de incentivo ao consumo 

seria estabelecer a obsolescência programada dos produtos como regra, o que na 

verdade acarretaria uma “inovação destruidora”, nome que dá a seu livro o qual se 

está examinando, e faz severas críticas ao sistema até hoje adotado.  

Não era mais lucrativo fabricar produtos duráveis com muito tempo de vida 

útil para conquistar a confiança dos consumidores através da marca e ganhar a 
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concorrência. Era preciso mudar as antigas estratégias. A “conspiração da 

lâmpada3”, serviu de inspiração. (NASCIMENTO, 2018, p, 368).  

Para atingir a meta Shumpeteriana, foram traçadas algumas estratégias de 

venda a exemplo da criação das redes de varejo, cartões de crédito, eliminar os 

bondes para vender carros, dentre outras. A lógica Schumpeteriana foi ganhando 

espaço e em um ritmo cada vez mais acelerado, a partir dos anos sessenta do 

século XX, reconhecida como o início da era pós moderna e se deu com os 

avanços da ciência e da informática, sendo considerado também como o início do 

período da terceira fase do primeiro ciclo da evolução da sociedade de massas ou 

da terceira revolução industrial.  

Annie Leonard (2010, p.173); diz que nessa época o analista de varejo Victor 

Lebow descreveu que era necessário que a população consumisse e transformasse 

o consumo em um modo de vida a fim de converter a compra e o uso de bens um 

ritual de satisfação espiritual.  

Informa o crítico social canadense Giles Slade (2007,p.58),que Justus 

George Frederick em artigo publicado pela revista Advertising and Selling, incitou a 

compra de novos produtos com mais estilo em substituição aos mais antigos, como 

sinônimo de progresso progressivo, encorajando os fabricantes a estimular os seus 

consumidores a fazerem compras, baseados no princípio da obsolescência 

progressiva. Essa mesma ideia foi seguida por Roy Sheldon e Egmont Arens em 

artigos publicados na revista Consumer Enginneer, intitulada Consumer 

Engineering: A New Tecnique for Prosperity, em 1976, utilizando a expressão 

“obsoletismo”.  

Em um tabloide intitulado “Ending the Depression Through Plenned 

Obsolescence”, Bernard London (1932) escreveu um texto propondo uma solução 

para a crise de 1929 dos Estados Unidos através da obsolescência. Segundo sua 

percepção, quando o país vivia um momento de prosperidade, as pessoas 

 

3 A conspiração da lâmpada ocorreu em 1924, em Genebra, quando fabricantes de lâmpadas de todo 
o mundo se reuniram para compartilhar patentes e controlar a produção a fim de obrigar o 
consumidor a comprar com mais regularidade, reduzindo o tempo de vida útil do produto que passou 
de 2.500 horas para apenas 1.000 horas, fato que somente veio a se consumar como estratégia 
econômica no final da segunda Guerra mundial. 
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compravam sem parar, trocando tudo por produtos novos, tornando obsoletos os 

produtos velhos mesmo ainda em funcionamento, mostrando que os consumidores 

são tendenciosos à obsolescência. Porém, na crise tendem a passar mais tempo 

sem trocar os bens de consumo e isso causa grande impacto na economia mesmo 

o Estado dispondo de outros recursos. Na sua opinião o governo deveria 

estabelecer prazo de validade para os produtos de longa duração e, exaurido o 

prazo, seriam recolhidos e destruídos por uma agência governamental e novos 

produtos seriam vendidos em substituição. O dono do produto que o devolvesse ao 

governo receberia um certo valor como incentivo para a compra do produto novo e 

se optasse em permanecer com ele, pagaria uma taxa por uso de produto fora de 

validade. Tinha o plano por finalidade, servir de reserva de receita, tanto para o 

governo que receberia os tributos, como para os fabricantes que teria movimentada 

a sua receita e para o povo que teria garantia de seus salários, uma vez que não 

faltaria emprego e um padrão de vida satisfatório. Em um dos trechos do artigo diz 

London: 

Minha proposta colocaria o país inteiro no caminho da recuperação 
e, eventualmente, restauraria as condições normais de emprego e a 
prosperidade sólida. Meu remédio sugerido forneceria uma fonte 
permanente de renda para o Governo Federal e o aliviaria por todo o 
tempo das dificuldades de equilibrar seu orçamento. 
Resumidamente, a essência do meu plano para alcançar esses fins 
muito a desejar é mapear a obsolescência dos bens de capital e 
consumo no momento de sua produção. (tradução nossa)4 

 

A obsolescência programada no entendimento de Bernard London era 

concedida como um procedimento econômico altamente positivo para a sociedade, 

porque havia constante circulação de produtos industrializados e a única saída 

imediata para o problema vivenciado na época. Esse texto publicado por London 

 

4 O texto no original é muito antigo e como foi uma publicação em tablóide, o original em PDF é o 
seguinte: My proposal would put the entire country on the road to recovery, and eventually restore 
normal employment conditions and sound prosperity. My suggested remedy would provide a 
permanent source of income for the Federal Government and would relieve it for all time of the 
difficulties of balancing its budget. Briefly stated, the essence of my plan for accomplishing these 
much-to-be-desired-ends is to chart the obsolesce of capital and consumption goods at the time of 
their production. 
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serviu de base para a conceituação do que pode se entender hoje por 

obsolescência programada, o que se verá adiante.  

Os produtos tecnológicos foram sendo substituídos por outros mais 

inovadores no modelo e na tecnologia, o que motivou o consumo cada vez maior de 

produtos para substituir os já existentes, movimentando o mercado e desenvolvendo 

cada vez mais a ciência, porém, deixando para trás, um rastro de destruição na 

natureza. O advento da globalização, a princípio, quebrou as fronteiras territoriais e 

elasteceu as vendas. Porém, com isso, também foram se fortalecendo os 

concorrentes, se tornando cada vez mais necessária a concretização da lógica 

Schumpeteriana de inovar. Segundo Luc Ferry (2015, p.31) o inovar por inovar é 

uma verdadeira insensatez, porém, na lógica de Mercado, o empresário que não 

inovar constantemente não ganha a desumana concorrência. 

Atualmente, estamos iniciando a era da quarta revolução industrial 

(SANSON, 2017 online) abrindo mais ainda as portas do mercado através da 

transformação digital, da inteligência artificial, da nanotecnologia, da robótica, da 

impressão 3D, da biotecnologia, armazenamento de energia e da computação 

quântica. Todos são fatores em potencial que tornarão naturalmente obsoletos os 

atuais produtos postos no mercado de consumo. 

Explicando sobre quais os “macetes” do mercado diz Annie Leonard (2011, 

p.174/175) que: “A obsolescência planejada é diferente da obsolescência 

tecnológica, que ocorre quando alguns avanços da tecnologia tornam a versão 

anterior de fato ultrapassada – caso do telefone, que substituiu o telégrafo”. E 

completa explicando que os celulares de hoje não se tornam tecnicamente 

obsoletos quando o trocamos por um novo, mas quando os produtos são 

programados para ter uma vida útil encurtada. No entanto, os eletrodomésticos e 

aparelhos eletrônicos são tratados como se fossem materiais descartáveis e o 

consumidor acaba acolhendo essa situação comprando um produto novo em 

substituição ao antigo, porque não encontra peças, ou porque consertar fica mais 

caro, além do estímulo ao consumo pela constante mudança na aparência do 

produto. Denomina esse fator de obsolescência percebida porque apenas o 

percebemos assim; mas, que outros a chamam de obsolescência de desejabilidade 

ou psicológica. 
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A economia americana da década de 50 do século XX, segundo o 

desenhista industrial Brooks Stevens, era toda baseada na prática da 

obsolescência planejada, Kamila Moraes (2015,p.50) analisando o assunto, explica 

que “o mercado industrial fabricava e divulgava seus produtos de forma a torna-los 

rapidamente velhos, antiquados, obsoletos, convencendo assim as pessoas a 

descarta-los pouco tempo após a compra” e que assim agindo o consumidor estaria 

contribuindo para a sólida economia norte-americana. É o que acontece quando do 

lançamento de um novo modelo de iphone na atualidade. Ainda que novo o 

equipamento anterior, o usuário é induzido, até por vaidade pessoal, a adquirir o 

novo lançamento. 

Vendo pela lógica da vaidade humana, não faltam motivos pessoais 

incentivadores da obsolescência em suas várias vertentes. Já em 1899 Thorstein 

Veblen, (1899 p.75) apresentou a “Teoria da Classe Ociosa” entendendo que os 

indivíduos são motivados pelo seu comportamento de satisfazer, não as suas 

necessidades biológicas, mas para mostrar-se pela quantidade de prestígio e honra 

que tem na sociedade, sendo assim, como um “consumidor conspícuo”, é levado a 

adquirir coisas que possam atrair a atenção das pessoas.  

Apesar de existirem várias estratégias que levam ao consumo, a 

obsolescência planejada continua sendo em todas as suas formas a que ainda tem 

se mantido no modelo econômico capitalista e de acordo com Kamila Moraes 

(2015, p.51), os tipos existentes tiveram momentos históricos diferentes e 

realizadas também de formas diferentes não linear e atribui às obras Hidden 

Persuarders5 e The Waste Makers6 do jornalista americano Vance Packard, que 

realizou um estudo crítico, alertando sobre a referida prática. 

Os conceitos de obsolescência foram sendo gerados ainda em 1929 do 

século XX, quando formado o Cartel de Phoebus realizado em Genebra, formado 

por fabricantes de lâmpadas da Europa, chamada também de conspiração da 

 

5 Os persuasores ocultos, de Vance Packard escrito em 1957. Em 2011 foi produzido um filme com 

base no livro. 

6 Os fabricantes de Resíduos - Livro escrito por Vance Packard em 1960. 
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lâmpada, durante a grande depressão econômica, com o objetivo de recuperar a 

economia. O sentido do termo obsolescência indica aquilo que se tornou obsoleto 

ou sem serventia para o uso, assim, as lâmpadas seriam fabricadas para durar um 

tempo de horas predefinidas, passando da média de 2.500 horas para 1.000 horas. 

O termo foi definido pelo Comitê Econômico e Social Europeu para o 

consumo sustentável, como:  

[...] ‘degradação de um material ou de um equipamento antes da sua 
deteorização material pelo uso’ (Dicionário: Le petit Larousse), a 
ponto de perder valor e utilidade por razões independentes do seu 
uso físico, mas ligadas ao progresso técnico, à evolução dos 
comportamentos, à moda, etc”. 

 

Como referido no tópico anterior, o jornalista crítico americano Vance 

Packard (1988, p.69), como já referenciado, foi um dos primeiros a lançar um olhar 

diferenciado em relação ao que estava acontecendo no mercado, quando até então 

somente eram percebidos pontos positivos da obsolescência, publicou a obra The 

Waste Makers (os fabricantes de lixo). O autor não conceituou obsolescência, mas 

estabeleceu categorias de obsolescência, segundo sua função, qualidade e desejo. 

De acordo com o autor, a obsolescência de função seria aquela que se dá quando 

um novo produto é lançado e desempenha uma melhor função que a versão 

anterior; a de qualidade quando o produto é planejado para quebrar em determinado 

período de uso e, de desejo, quando há mudança no estilo e pareça mais desejável 

aos olhos do consumidor, incitando-o a substituir o produto velho pelo novo.  

Luc Ferry (2015, p.29) intitulando de “Inovação destruidora e nonsense” o 

segundo capítulo de sua obra “a inovação destruidora”, já mencionada, expressa o 

quanto é preciso aprofundamento nas análises do que seja positivo e negativo nesse 

processo de inovação das produções, por entender ser particularmente temível e 

desprovida de sentido. Diz o autor: 

É preciso, contudo, avançar ainda mais na análise dos efeitos 
contrastantes – indissoluvelmente positivos e negativos – do 
incessante processo de inovação: pois este não é apenas 
desestabilizador do plano econômico e social para toda uma parte da 
população, mas também possui, num plano filosófico e moral, uma 
particularidade temível; a saber, ele é por natureza, desprovido de 
sentido.[...] Não se trata mais de visar a liberdade e a felicidade, de 
trabalhar para o progresso humano, como um filósofo do século XVIII 
ainda poderia acreditar, mas simplesmente de sobreviver, de lutar e 
de “ganhar” num mundo de competição que se tornou feroz. [...] 
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Quem pode acreditar seriamente que seremos mais livres e mais 
felizes porque disporemos de uma nova versão de smartphone em 
seis meses? Ninguém, porém, nós todos o compraremos. É esse o 
mundo no qual entramos. 

  

As formas de obsolescências a que se deterá a seguir, diz também do nosso 

comportamento diante da obsolescência, a que se refere Ferry. Assim conceitua-se 

obsoleto o produto fabricado, programado para funcionamento em tempo certo; ou 

de tecnologia superior e designe mais atraente em curto prazo; com objetivo de 

encurtar o período de tempo entre a venda de um e outro produto. 

Como já dito anteriormente, Packard (1988, p.69) foi o primeiro a identificar 

categorias de obsolescência diferentes e as classificou como obsolescência de 

função, obsolescência de qualidade e obsolescência de desejo. Essas categorias 

inicialmente pensadas por Packard, foram sendo estudadas seguindo tipologias 

diferentes e por combinação de vários fatores e a depender de sua causa. 

Giles Slade (2007, p.43), classifica a obsolescência em três espécies a 

saber: Obsolescência técnica ou funcional. Ocasionada pela inclusão de nova 

tecnologia no mercado; Obsolescência perceptiva ou psicológica. Ocorre pela 

modificação do design ou do estilo do produto. Obsolescência planejada ou 

programada. Ocorre quando o fornecedor programa o produto estabelecendo seu 

prazo de vida útil. 

Annie Leonard (2011, p.176) adota a classificação de Slade, alertando que a 

obsolescência planejada é diferente da obsolescência tecnológica, que ocorre, 

segundo ela, “quando avanços da tecnologia tornam a versão anterior de fato 

ultrapassada - caso do telefone que substituiu o telégrafo”.  Porém alerta dizendo 

que essa forma natural de obsolescência é mais rara do que imaginamos. Segundo 

a autora, “Os celulares de hoje, que têm uma vida útil média de apenas um ano, 

quase nunca estão tecnicamente obsoletos quando os descartamos e os 

substituímos por novos. Trata-se simplesmente da ideia de “obsolescência 

planejada” em ação”. É o que tem trazido diversos problemas atualmente, na seara 

ambiental, pelo descarte em grande escala e ainda muito precária a reciclagem para 

o aproveitamento de material, além de trazer diversos outros problemas ao 

consumidor, como ora se examina. 
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Assim, dadas as categorias extraídas dos estudos de Slade, a doutrina de 

várias áreas do conhecimento deduziu que existem várias formas de tornar um 

produto obsoleto. Pode se tornar obsoleto por razões técnicas ou em razão da sua 

funcionalidade quando ocorrer nas seguintes situações: quando o produto é 

fabricado com material de baixa qualidade reduzindo a sua durabilidade; quando as 

peças de reposição são mais caras para induzir a preferência do consumidor por 

adquirir outro produto novo; pela indisponibilidade de partes essenciais do produto 

no mercado de consumo. (ZUFFO 2004, p.215). Segundo o autor: 

a) Obsolescência programada de seus produtos, quer pela 
qualidade, quer pelo tempo de vida média-curto de determinado 
produto considerada uma estratégia arriscada para imagem de uma 
marca. Esta linha de atuação, por falta de conhecimentos 
tecnológicos, ou mesmo intencionais, coloca no mercado produtos 
para operar razoavelmente bem por determinado período de tempo; 
b) obsolescência de seus produtos pelos modismos e pela 
desatualização: neste tipo de política, vende-se ao consumidor a 
ideia da necessidade de aquisição de um novo bem, diante do fato 
do bem por ele possuído ou estar fora de moda ou estar 
desatualizado. Desta forma a indústria incentiva enormemente o 
consumo; c) obsolescência tecnológica: ocorre naturalmente em 
decorrência da evolução tecnológica em muitos campos da atividade 
humana. Esta situação faz com que o consumidor esteja sempre 
ansioso por possuir a última palavra na linha de produtos; d) 
incentivo ao consumo de produtos em termos de status social: 
normalmente não se destina a grandes massas. O nome e a marca 
são fundamentais, ocupando segundo lugar a qualidade do produto. 
O mercado existe em função do esnobismo e da excentricidade da 
classe dominante. (ZUFFO,2014,p215). 

 

Em razão de uma aparência inovadora e com algumas mudanças de 

funcionalidades, ou até mesmo por ser o da cor que está na moda, seria o caso de 

obsolescência perceptiva ou psicológica. Como já explanado ao longo deste 

capítulo, os produtos assumiram outras funções além daquelas previstas nos 

projetos de fabricação; passaram a servir de objeto de decoração dos ambientes e 

impressionar pessoas, como os moveis de requinte criados por Brooks Stevens o 

primeiro desenhista industrial da história (COUNCIL,2003,online), inventor da 

prática do consumismo da decoração nos lares em 1934, dos automóveis e 

motocicletas, dentre vários outros designes de peças em 1959 e os produtos se 

tornavam obsoletos também em razão da moda nos ambientes domésticos. 
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Ainda segundo Gilles Lipovetsky (2009, p.180) a moda trazida de outras 

partes do mundo, principalmente dos Estados Unidos da América - EUA, é ponto 

crucial para entendermos o consumismo de coisas pela desejabilidade, não mais 

apenas pela qualidade ou sua funcionalidade. A moda já passou a existir como 

pretexto de necessidade da existência de coisas. Para quem os produz, é 

importante dar um toque inovador aos produtos para torná-los cada vez mais 

obsoletos. Porém, para o consumidor que passou a ser uma máquina de trabalhar 

e, o fruto do seu trabalho a servir para comprar coisas inúteis em um ciclo vicioso é 

tornar-se um indivíduo isolado em seus interesses de conforto e consumo.  

Pode-se ainda verificar que uma das sequelas da obsolescência programada 

é o de afetar as pessoas mais pobres e sem recursos financeiros para arcar com 

suas consequências e é causa de diversos problemas sociais na sociedade 

europeia, por exemplo. Foi o que concluiu o estudo realizado em 2013 pelo CESE- 

Comitê Econômico e Social Europeu, por um consumo mais sustentável: O ciclo de 

vida dos produtos industriais e a informação do consumidor a bem de uma 

confiança restabelecida. CMMI/112- Modelo Integrado de Maturidade e de 

Capacidade7. Ciclo de vida dos produtos e informação ao consumidor. 

Com base no relatório da Diretiva 85/347 (BELGICA,1985) foi identificado o 

problema do superendividamento com taxas nunca antes experimentadas, porque 

as pessoas afetadas pela obsolescência programada são obrigadas a arcar com 

preços mais elevados fazendo compras a crédito de produtos de menor qualidade, 

ante a falta de condições de comprar um produto melhor; além de destacar que 

toda a cadeia de empregos das empresas de reparação acabam arcando com as 

repercussões negativas advindas do produto obsoleto, mormente porque a maioria 

desses produtos não possuem peças de reposição ou porque repara-los demanda 

um alto custo para o consumidor. 

O relatório faz menção também às questões ambientais e de saúde pública, 

pela falta de infraestrutura do tratamento dos resíduos sólidos, nível de toxidade e 

impactos de sua incineração, bem como aponta ilegalidades na exportação desses 

 

7 O comitê destina-se a analisar o desenvolvimento de produtos e serviços e melhores práticas 
associadas às atividades de desenvolvimento e de manutenção que cobrem o ciclo de vida do 
produto, que é o que não se tem no Brasil. 
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resíduos para outras zonas geográficas. Porém, como não faz parte do objeto 

doeste estudo, não será aprofundado. 

O importante é extrair desse relatório o quanto se faz necessária a proteção 

jurídica do consumidor vulnerável e vítima da obsolescência programada, cujos 

transtornos são imensuráveis. 

No Brasil não se tem legislação que obrigue o fornecedor a informar o tempo 

de vida útil do bem durável, para sejam previstos os ciclos de vida dos produtos 

industrializados e não acarretem tantos prejuízos aos consumidores como se verá 

adiante: 

 

1.3 Os transtornos da pós-modernidade como custos impostos aos 

consumidores. 

 

Para o estudo quanto a pós-modernidade tem causado transtornos aos 

consumidores, a serem examinados neste tópico, são adotadas como base teórica o 

filósofo francês Gilles Lipovetsk e o sociólogo alemão Zigmunt Bauman.  

Os produtos industrializados, como explanado, passaram a ter grande 

importância, principalmente no início do século XX, para reestruturar a economia na 

crise de 1929, quando então os produtores concluíram que fabricar produtos 

duráveis com mais tempo de vida útil e ganhar a concorrência por esse critério não 

era lucrativo. Era preciso mudar as estratégias, iniciando-se com a hoje conhecida 

por “conspiração da lâmpada”, que serviu de inspiração para levantar países 

acabados com a segunda guerra. O final do século XX foi marcado pela revolução 

tecnológica a pretexto de dar mais qualidade aos produtos tendo como aliada a 

informação em tempo real; virtual; atual contexto de globalização do capitalismo e 

um diferencial na sustentação de qualquer empresa.  

A tecnologia da informação resultou em muitas mudanças, inclusive, para os 

fornecedores que tiveram que se adequar às novas tendências. É sem dúvida, a 

inovação da tecnologia, importante para o crescimento da humanidade, seja no 

aspecto econômico com a geração de emprego e renda, bem assim pelo nascimento 

de novas profissões, seja intelectual, educacional, dentre outros campos das 

ciências em geral; sendo declarado, inclusive, em 1986, o princípio do direito ao 



44 

 

desenvolvimento pela ONU- Organização das Nações Unidas na Declaração dos 

Direitos ao Desenvolvimento- Adotada pela Resolução n.º 41/128 da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, de 4 de dezembro de 1986. É preciso analisar o preço do 

nosso desenvolvimento tecnológico que por um lado assegura o progresso, emprego 

e renda e por outro, vulnera o consumidor, contribui para a extinção dos recursos 

não renováveis do planeta, fragiliza e põe em risco a espécie humana. 

(BELGICA,1985). 

Dentro de pouco tempo de seu desenvolvimento, a humanidade tem visto a 

olhos nus a rápida transformação da natureza; a desordenada retirada da matéria 

prima e acúmulo de lixo tóxico, dentre outros problemas como o consumo exagerado 

de bens influenciado pelo modismo, pela vaidade, pela satisfação pessoal com o ter, 

passando o indivíduo toda a sua existência escravizada ao consumismo, 

bombardeado cotidianamente pela publicidade, construindo relações efêmeras, 

passando pela perda de tempo existencial do consumo pelo consumo em um ciclo 

vicioso, a impossibilidade de absorção das mais diversificadas formas de 

informação, principalmente após a adoção dos métodos cartesianos de hiper 

especialização do trabalho; compartimentando-se o conhecimento humano cada vez 

mais em pequenas áreas de determinada atividade. Some-se a tudo isso a ausência 

de educação para o consumo. São estes somente alguns dos transtornos que tem 

se revelado na pós-modernidade. 

Para Zigmunt Bauman (2001, p.278), vivemos tempos líquidos. Nada é para 

durar. Para ele o formato atual da condição moderna é que a torna “líquida” a 

modernidade é a sua “modernização” compulsiva e obsessiva, capaz de impulsionar 

e intensificar a si mesma, em consequência do que, como ocorre com os líquidos, 

nenhuma das formas consecutivas de vida social é capaz de manter seu aspecto por 

muito tempo.  

 Estudando as relações cada vez mais efêmeras entre as pessoas e 

procurando mostrar a face desumana do capitalismo, Bauman (2001,p 16), 

examinou cinco conceitos ortodoxos básicos sobre a condição humana e dentre elas 

está o estudo do tempo e do espaço e as constantes mudanças significativas de 

seus significados e aplicações práticas, sempre preocupado com as consequências 

da modernidade para o indivíduo como pessoa humana e como ser social. Para ele: 
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“Na modernidade, o tempo tem história, tem história por causa de sua “capacidade 

de carga”, perpetuamente em expansão -o alongamento dos trechos do espaço que 

unidades de tempo permitem “passar”, “atravessar”, “cobrir” – ou conquistar”.  

O indivíduo é obrigado a consumir porque não tem outra opção; não fabrica 

tudo o que precisa para sua sobrevivência. Como um ser social, se não consome 

não permanece atualizado e como tal, não tem espaço na sociedade. Ao consumir, 

pouco tempo depois se encontra desatualizado novamente porque os produtos já 

foram planejados para não ter vida útil longa.  

O enfrentamento de guerras do século XX afetaram as ciências de um modo 

geral mormente a genética e a tecnológica, ao mesmo tempo em que houve um 

salto de qualidade no padrão de vida material, a qualidade de vida existencial das 

pessoas parece afetada, pois apesar do conforto dos objetos, o consumo passou a 

ter, segundo Gilles Lipovetsky (2008,p.45) características de um consumo 

emocional. Afirma o autor que há relação emocional dos indivíduos com a 

mercadoria. “o que chamo de “consumo emocional” corresponde apenas em parte a 

esses produtos e ambiências que mobilizam explicitamente os cinco sentidos. Ele 

designa, muito além dos efeitos de uma tendência de marketing” [...]  

Marketing sensorial ou experiencial, permite que os consumidores vivam 

experiências afetivas, imaginárias e sensoriais (das raízes e da nostalgia; ecológica, 

cidadã ou animalista), sonoras, olfativas, táteis dos produtos e dos locais de venda. 

Por sua vez, o marketing induz à obsolescência para venda em curto período de 

tempo, e esse comportamento mercadológico e por “descartalização” através da 

constante insatisfação do consumidor traz muitos problemas, individuais a exemplo 

do acometimento do consumidor ao transtorno obsessivo compulsivo por compras, 

ou oniomania. 

Diz Ana Beatriz B. Silva (2014, p.46), que o transtorno obsessivo compulsivo 

cega a razão e faz o indivíduo comprar coisas desnecessárias, apresentando um 

nível de ansiedade e angústia imensurável e o indivíduo entra no estado de fissura 

que só encontra alívio no ato de comprar. O cérebro impõe que o indivíduo compre 

para aliviar a tensão e “[...] com o passar do tempo, a sensação de alívio tensional 

obtido com as compras vai diminuindo a sua duração, e o comprar acaba tomando 
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todo o tempo do indivíduo. Segundo a autora: “Isso promove numa verdadeira 

destruição em sua vida e na dos familiares”. 

Sobre a paixão pelas marcas e consumo democrático, Gilles Lipovetsky 

(2008, p.46) expressa: “Vitória do ser sobre o parecer ser?” Como enfraquecer o 

parecer ser com o triunfo das marcas e sua imagem?” O autor mostra-se 

preocupado com o consumidor dependente da dimensão imaginária das marcas. 

Seus benefícios funcionais atrelados às campanhas de valores, falando de tudo, 

exceto do produto a exemplo da Benetton, que em 1980, entrou em luta contra o 

racismo, com imagens de uma mulher negra amamentando uma criança branca; 

havendo posteriormente realizado a campanha “United Colors of Benetton”, 

apresentando o conceito de unidade racial e, em 1992, atrelou sua marca a uma 

campanha contra a AIDES, além de vincular o designe, slogan, patrocínio, loja, tudo 

com novo visual para atrelar a marca a valores humanitários e rejuvenescer o perfil 

da imagem e estilo à marca. Não se vende mais um produto e sim um “conceito”, um 

estilo de vida associado à marca. 

O consumo das marcas psicologizou-se, desinstitucionalizou-se, subjetivou-

se; A compra de um produto de marca pelo prazer que dela se espera (manifestação 

de hedonismo); Novas expectativas de segurança estética ou sanitária. Culto às 

marcas (eco à destradicionalização); ansiedade dos jovens pelas marcas (quer 

mostrar ser participe nos jogos da moda, da juventude e do consumo – medo pelo 

desprezo e rejeição.  Individualismo e Tribalismo pós-moderno (artificial e 

enganosa). 

A medicalização do consumo - O homus consumericus8 está cada vez mais 

voltado para o homo sanitas: consultas, medicamentos, análises, tratamentos; 

Informações sobre os cuidados com a saúde, através de transmissões, artigos de 

imprensa, páginas da Web, guias, enciclopédias médicas, para todas as idades. Não 

basta curar, tem que prevenir, através de novos comportamentos. Novos bens de 

consumo: alimentos, turismo, habitat, cosméticos, etc. Retardar os efeitos da idade 

 

8 Termo latinizado, utilizado por Gad Saad no livro The Evolutionary Bases of Consumption e que 
quer dizer homem consumista; repetida por Gilles Lipovetsky no livro a Felicidade Paradoxal. 
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por meio das cirurgias plásticas9; Lipovetsky (2008, p.57) analisa a sociedade de 

consumo, como induzida pelo capitalismo a buscar nos bens e serviços a sonhada 

felicidade pelo prazer individual e da felicidade, a obsessão pelo desempenho, 

prazeres do sentido. 

Ao que se percebe, o consumidor sempre foi e continua sendo impactado e 

manipulado pelo mercado de consumo de massas; ou ele entra no sistema de 

consumo de sua época ou se torna inexistente.  

Decisões políticas econômicas do século passado com enfrentamento de 

guerras e resseções afetaram a cultura e todo o sistema de vida no planeta. Não se 

despreza que houve um salto de qualidade no padrão de vida material das pessoas 

e que em geral seu tempo de vida. No entanto, há que se resguardar a qualidade de 

vida propriamente dita das pessoas; a vida espiritual, emocional, psicológica e 

estabelecer padrões de segurança e de liberdade; impondo uma maior observância 

dos direitos fundamentais.  

Preocupado com os efeitos colaterais do consumismo, Bauman (2013, p.7-

11) aborda a estrutura social, o aumento da desigualdade, os perigos que 

representa, muitas vezes encarado como ameaça à lei e à ordem e “quase nunca 

dos riscos para os ingredientes fundamentais do bem-estar geral da sociedade”. 

Para o autor, atacar o problema exige atingir as raízes do fenômeno que são sociais 

e sedimentam-se “numa combinação de filosofia de vida consumista – propagada e 

instilada sob a pressão de uma economia e uma política orientada para o consumo – 

e oportunidade de vida cada vez mais restrita para os pobres [...]”. 

Pode parecer fora de contexto abordar o tema violência, ao tratarmos do 

assunto dos custos impostos pela pós-modernidade aos consumidores, mas não. É 

que o tema mostra que esse dano colateral é real e atinge a melhoria da qualidade 

de vida das pessoas e na medida em que a tecnologia possa vir a contribuir para 

essa divisão de classes, mais motivos se tem para um resguardo jurídico dos direitos 

 

9 “Em sociedade de hiperconsumo, a solução de nossos males, a busca da felicidade se abriga sob a 
égide da intervenção técnica, do medicamento, das próteses químicas. Isso não elimina de modo 
algum as abordagens psicoterapêuticas, mas é forçoso constatar que a “farmácia da felicidade” tende 
a reduzir-lhes a antiga centralidade”. Se consome cada vez mais cuidados médicos e outras “pílulas 
da felicidade” Medicalização do existencial; Controle da vida pela tecnociência. 
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fundamentais. Se um jovem é bombardeado noite e dia com uma publicidade que o 

incita a comprar determinado bem e não possui meios para o adquirir, poderá vir a 

delinquir para conseguir, ou não. De qualquer modo há uma incitação para o 

consumo que pode ser um dos fatores de incitação à violência. O liberalismo 

econômico nesse ponto, foge ao seu projeto original de igualdade, liberdade, 

fraternidade e busca da felicidade. 

Ainda sobre a questão da desigualdade econômica e seus danos colaterais, 

Bauman (2013,p.66-67), citando Branko Milanovic10, principal economista do Banco 

Mundial, revela que no início do século XXI os 5% mais ricos da população mundial 

recebem 1/3 da renda global total, a mesma proporção que os 80 mais pobres e que 

segundo relatório emitido em 2005 pelas Nações Unidas 2,8 bilhões de pessoas 

vivem com menos de US$ 2 diários o que seria impossível em algum tempo, haver 

uma igualdade social. Mesmo conhecendo a tendência socialista do filósofo e seu 

desapreço pelo capitalismo, é impossível não levar em consideração dados reais 

emitidos pelas autoridades mundiais que revela a incontestável necessidade de 

tutelar direitos humanitários em todos os seguimentos, notadamente no direito 

consumerista. 

Em análise das consequências da pós-modernidade, ao abordar sobre a 

liberdade, igualdade e leveza; entende que estes consagrados direitos humanos se 

acompanharam de uma democracia política falha e indaga se há falência da 

igualdade, Gilles Lipovetsk (2016, P.311) faz o seguinte comentário: 

 “A época dos “Trinta Gloriosos11” que viu reduzirem-se as 
desigualdades entre as classes, já passou: a nossa época assiste ao 
reaparecimento da grande pobreza, do desemprego em massa, dos 
Working poors12, da desclassificação social, da desqualificação dos 
jovens licenciados, da precarização das formas de trabalho, dos 
guetos das periferias”. Face a nova explosão das desigualdades de 
riqueza, surgem algumas análises que destacam a regressão da 
democracia como forma de sociedade, a crise da ideia de igualdade, 

 

10 Gráficos demonstrando a desigualdade econômica no mundo apresentada pelo economista 
disponível em: hhs.se/contentassets/baa3590722a2434c91719ce8e6b935e1/branko-milanovic.pdf 

11 Trinta Gloriosos é como é conhecido o período de 30 anos entre 1945 a 1975 em que os países 
membros da OCDE conseguiram um grande desenvolvimento econômico. 

12 Trabalhadores que estão abaixo da linha da pobreza. 
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transformada em concha vazia, incapaz de alimentar a fé dos 
homens contemporâneos”. 

 

  O autor salienta que no campo não econômico sim, a igualdade tem  

revelado crescimento, principalmente no campo do direito, como paridade entre os 

sexos, emancipação da mulher em todas as áreas e funções antes reservadas aos 

homens, casamentos com pessoas do mesmo sexo, não distinção entre filhos 

naturais e legítimos, diversas lutas foram ganhas e ainda se renovam para o fim de 

eliminar as discriminações, preconceitos e estereótipos entre as pessoas. Contudo 

adverte que esses fenômenos não evitaram a segregação cultural separatista entre 

pobres e ricos e estes vivem em um mundo paralelo e exoneram-se da solidariedade 

social; apesar de reconhecer que pobres hoje viajam de avião ainda que não seja de 

primeira classe. Assim, segundo o autor “As desigualdades econômicas acentuam-

se, mas as aspirações consumistas estão presentes em todos os estratos sociais”. 

Laís Bergstein,2019 (p.48-49), referindo-se à cultura pós-moderna no passo 

do jurista e professor alemão Erik Jayme diz que ela é caracterizada “pelo retorno 

aos sentimentos” e a “valorização dos direitos humanos. Portanto, segundo a autora, 

os valores utilitaristas não podem mais prevalecer, porque hoje o homem luta não 

apenas pela razão e sim pelos valores inerentes à alma, “difunde-se o respeito e a 

valorização da emotividade, da subjetividade e de uma estética que busca o 

sentido”. Para completar, ao comentar a construção teórica de defesa de direitos 

humanos do professor Luis Alberto Warat, a autora diz que: “é preciso ‘apostar na 

construção de uma sociedade do sentimento que venha a substituir a impiedosa 

sociedade do poder em que estamos vivendo’. O tempo de vida certamente é um 

desses valores. É o que examinaremos a seguir. 

 

1.4 O redimensionamento do tempo na sociedade de consumo 

Para o estudo da importância do tempo para a produção humana, é levado 

em consideração o chamado temo relógio, o período sem interrupção no qual os 

acontecimentos ocorrem, bem como o tempo do indivíduo, ou seja, o tempo 

existencial e a percepção de escoamento do tempo de vida existencial do homem 

consumidor, utiliza-se como base teórica os estudos do filósofo alemão Martin 

Heidegger. 
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Vimos anteriormente que, para a fabricação cada vez maior e mais rápida 

de bens de consumo, novas máquinas e equipamentos foram surgindo, 

possibilitando a redução do tempo de implementação do processo de produção que 

precisava ser cada vez mais rápido. O tempo, “relógio” como sempre, visto pelo 

produtor como um fator de obtenção do lucro. O tempo aqui sugerido é o tempo 

substantivo, como o “período sem interrupção em que ocorrem determinados fatos”  

Muitas fábricas do século XX adotaram as novas teorias do engenheiro 

mecânico americano Frederick Winslow Taylor, considerado o pai da administração 

científica do trabalho, cuja tese era a medição do tempo e movimento para uma 

padronização a ser seguida por todos os trabalhadores; seguida por Henry Ford, no 

sistema de linhas de montagem em 1914 o “Fordismo”; “que desdobrava todas as 

atividades fabris em tarefas altamente especializadas e repetitivas” justamente 

porque esse sistema, a princípio, tornou-se o mais viável à redução das horas 

trabalhadas pelos empregados. Era importante, para dar vazão à quantidade de 

bens fabricados, que houvesse três turnos, reduzindo o tempo de trabalho do 

trabalhador que era de 9h para 8h e as máquinas poderiam trabalhar 24h seguidas. 

O trabalhador com mais tempo livre para gastar, poderia tornar-se também um 

consumidor em potencial e escoar a produção. (REICH,2008,p.36) 

Com máquinas cada vez mais rápidas, houve a redução do tempo gasto por 

cada trabalhador para a confecção de cada peça. Foi um sistema muito criticado, 

apesar de bom pelos baixos custos, também eram baixos os salários dos 

trabalhadores que exerciam uma função repetitiva desestimulante e escravizante; 

porém, não se adentrará no assunto por não ser tema do trabalho (REICH,2008, 

p.36) 

A distribuição dos trabalhadores ao longo das linhas de montagem 
não só possibilitava a concentração da produção em poucas 
unidades gigantescas e o abastecimento das fábricas em grande 
escala, com enorme redução de custos. Em 1909, a Ford produziu 
10.607 carros; em 1913, 168 mil; no ano seguinte, 248 mil. No início 
da Primeira Guerra Mundial, boa parte da indústria americana já se 
consolidara em empresas gigantes, cujos nomes se tornaram quase 
sinônimos de América – Ford Motor, U.S. Steel, American Telephone 
& Telegraph, United State Rubber, National BISCUIT, American Can, 
The Aluminium Company of America, General Eletric, General Motors 
e Standard Oil, de Rockefeller. 
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A fabricação de produtos através de linhas de montagem, perdurou até 

meados dos anos 1970 quando surgiu o “Toyotismo”, com sistema de produção 

enxuta e com o tempo cronometrado “Just in time” (no tempo certo). Portanto, para 

os fornecedores, o tempo relógio medido em horas, o tempo período medido em 

dias, é sinônimo de dinheiro, levando-se em consideração que a cada segundo 

pode faturar em cima de uma nova peça fabricada. Assim, para a economia o fator 

tempo sempre foi considerado como um bem necessário ao seu desenvolvimento.  

O tempo tem preponderante influência na consolidação de inúmeras 

situações da realidade que nos cerca e segundo leciona Para Gilles Paisant (2006, 

p.637), “assim como em todas as esferas humanas, o tempo exerce sua influência 

em todos os domínios do direito”. Pode-se afirmar, portanto, que se o tempo é 

dinheiro para o fornecedor que não pode perder tempo sob pena de impactar nos 

lucros, por quais motivos o mesmo tempo não é considerado dinheiro para o 

consumidor? Laís Bergstein (2019, p.50), seguindo raciocínio de Serven-

Schreierenfatiza que, “O tempo é o mais democraticamente repartido dos recursos: o 

poderoso ou o miserável, o trabalhador ou o vagabundo, o inteligente ou o burro, 

cada um tem estritamente o mesmo à sua disposição”. 

Mas o que pode ser entendido como tempo? Para a filosofia, o tempo, foi 

pensado como uma das condições limite da existência humana, por Martin 

Heidegger em 1927, contemporâneo da modernidade ainda na primeira fase do 

primeiro ciclo, ou seja, da primeira revolução industrial.  

Martin Heidegger (1990, p.222), sofreu sobremaneira influência dos 

pensamentos críticos da modernidade de Nietzsche, Dilthey e Simmel, e contrário ao 

pensamento Kantiano de infinitude do homem; para ele o homem é um ser temporal 

e é justamente isso que o impulsiona a correr para alcançar seus objetivos. É 

pressionado durante toda a sua vida por sua finitude busca realizar seus projetos 

com urgência. Para o filósofo, a existência humana está limitada a certas condições 

de mundanidade, seu modo de vida com os outros e isso é o que traz 

consequências éticas que o capacita ao enfrentamento da concorrência. Enfim, para 

Heidegger, o tempo já está materializado nos instantes em que é vivenciado e é 

nessa perspectiva que o autor alerta de que o tempo é mais objetivo do que 
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qualquer objeto, pois é o tempo que proporciona o movimento do mundo que é 

estático.  

 “ Se a ocupação do tempo pode se realizar, a partir de dados do 
mundo circundante, no modo caracterizado da datação, isso, no 
fundo, só acontece no horizonte de uma ocupação do tempo que 
conhecemos como a contagem do tempo.[…] (p.231) “ O tempo, “no 
qual” se move e repousa o que é simplesmente dado, não é 
“objetivo” , caso este termo queira referir-se ao ser simplesmente 
dado em si dos entes que vêm ao encontro dentro do mundo. […] O 
tempo do mundo é “mais objetivo” do que qualquer objeto possível 
porque, enquanto condição de possibilidade dos entes 
intramundanos, ele já se “objetivou” junto com a abertura de mundo, 
estática e horizontalmente. Apesar da opinião de Kant, o tempo do 
mundo se encontra, preliminarmente e de forma igualmente imediata, 
tanto no físico quanto no psíquico.”  

 

Segue ainda Heidegger (1990, p.126) dizendo que o tempo é fator 

preponderante para o Dasein “Ser aí”13 da existência humana, sem o qual o “Ente” 

não se projeta. Só no tempo e na certeza da morte, o homem, encontra sentido de 

existência e entende que o tempo é um aliado de seu crescimento. Assim, com base 

nesse pensamento é que se entende que, por ser o homem finito o tempo não pode 

ser desperdiçado. 

O homem está diante do mundo circundante, e é nele que o Dasein encontra 

múltiplas ocupações. O Dasein está no modo de ocupação (Besorgen), mesmo 

quando ao abrir a porta, faz uso do trinco e há uma relação pragmática estabelecida 

entre o ser e aquilo que vem ao seu encontro e nem tudo que vem ao encontro do 

ser é levado em consideração pela ótica contemplativa mas somente pela da prática, 

porque os objetos de nossos ocupações diárias são sempre e originariamente 

compreendidos enquanto instrumentos (Zeug) e o ponto de partido de nossa 

avaliação é, o que eles nos oferecem, para que servem à nossa 

existência.(HEIDEGGER, 2018,p.114-115). 

Os instrumentos nunca serão considerados um ser, mas através de uma 

visão própria da ocupação os instrumentos sempre “são” enquanto instrumentos-

para, são seres para contribuir, para aplicar, para servir, etc. Assim por exemplo, um 

 

13 Ser aí ou DASEIN expressão alemã que significa existência. 
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fogão serve para esquentar a água e está servirá para fazer o café que servirá para 

alimentar a família no café da manhã. Sendo assim, os instrumentos são portadores 

de significado para o “Ser aí” do homem na sua cotidianidade, dependendo do modo 

de apreendê-lo valorizado ou banal. (HEIDEGGER, 2018. p.116). 

Sob outro enfoque, da relação das coisas e o ser humano, Michael Foucault 

(1999, p.303) diz que Adam Smith é tido como o fundador da economia política 

moderna “introduzindo o conceito de trabalho” [...], e se “refere logo de início, a 

noção de riqueza (o possuir bens) à de trabalho”. Ou seja, segundo o autor, desde 

Smith, o trabalho é comparado a riqueza e, portanto, moeda de troca. Acrescenta: 

“é também verdade que Smith reporta o “valor em uso” das coisas à necessidade 

dos homens, e o “valor em troca”, à quantidade de trabalho aplicada para produzi-

lo: ‘O valor de uma mercadoria qualquer, para aquele que a possui e que não 

pretenda pessoalmente dela fazer uso ou consumi-la, mas que tem a intenção de 

trocá-la por outra coisa, é igual à quantidade de trabalho que essa mercadoria lhe 

permite comprar ou encomendar’”. (destaca-se) 

Certamente que a quantidade de trabalho de um trabalhador é medida em 

horas e por essas horas trabalhadas é pago o seu salário. Assim sendo, 

raciocinando como Smith, o valor do bem de consumo se corresponder ao tempo de 

trabalho desempenhado o tempo é dinheiro. No entanto, segundo Foucault essa 

nunca foi uma realidade igualitária, pois o valor recebido pelo trabalho valia a 

quantidade de alimentos necessária a ele e sua família. Na sua opinião, Smith não 

inventou o conceito econômico de trabalho e a riqueza não representa o objeto do 

desejo e sim o trabalho e o valor da hora trabalhada depende da região e do 

trabalho desempenhado. Seja como for, para a aquisição de bens, o indivíduo 

necessita dispor de tempo para trabalhar, não podendo esse tempo ser 

desperdiçado com coisas inúteis. 

“Tempo é vida” é o que ressalta Laís Bergstein (2019, p.46), segundo a 

autora, “Vive-se esse paradoxo: o tempo é o que o ser humano tem de mais 

relevante”, mas que somente se pensa sobre a sua perda e se tem noção de sua 

importância quando se está na iminência de perde-lo, como nos casos de pacientes 

em estado terminal; daí, o tempo se torna o protagonista da vida afetada. 
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Para sua importância no campo do Direito, diz a autora logo nas suas notas 

introdutórias do primeiro capítulo do estudo sobre o tempo, que: 

Se o tempo é um recurso indispensável ao desempenho de toda 
atividade humana, além de um valor finito, escasso e não renovável, 
que pode ter relevantes reflexos patrimoniais, ele invoca e passa a 
merecer a tutela jurisdicional. Trata-se assim, de um bem com 
relevância jurídica [...] A liberdade exercida pelo indivíduo na 
utilização do seu próprio tempo, a liberdade de autodeterminação, 
inerente à sua autonomia privada e existencial, é reflexo da sua 
condição de ser humano dotado de dignidade e direitos.”. 

 

No campo do Direito, o tempo sempre foi um fator preponderante para a 

aquisição ou a perda de direitos por prescrição ou decadência, tanto que tutelados, 

sejam eles individuais ou coletivos e sua perda é dano que deve ser reparado, 

conforme será examinado em capítulo específico. 

O tempo não foi e nem é ainda igualmente valorizado no que se refere ao 

direito de seu usufruto, quando se trata dos direitos do consumidor, seja em relação 

aos seus investimentos com a qualidade de vida, seja no lazer, no trabalho, estudo 

ou outra atividade qualquer. Ao contrário, o modo de vida do consumidor tornou-se 

um ciclo de trabalhar para consumir e trabalhar novamente para consumir e assim 

sucessivamente, de forma que o homem nem se apercebe da sua perda de tempo 

existencial. 

Para um melhor entendimento, trazendo a realidade do consumo para os 

dias de hoje, nota-se que ele existe para os fins de propiciar todas as atividades 

econômicas, seja para uso pessoal, seja para propiciar ao consumidor a melhoria 

nos estudos, pesquisas, cursos à distância e muitas outras para o mercado de 

trabalho, emprego e renda informais. Assim, ao se olhar para o todo, não se pode 

entender a responsabilidade do fornecedor, apenas como alguém que projetou e 

fabricou um produto para o colocar no mercado, mas também contemplar todo o 

complexo sistema criado e suas consequências. Portanto, o ponto de partida deverá 

ser uma maior preocupação com a tutela dos objetos adquiridos, vistos agora como 

bens de realização pessoal e não mais como dantes, meros produtos 

industrializados porque fazem parte da vida cotidiana do homem moderno, o que será 

objeto de análise do próximo tópico. 
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1.5 A necessidade de tutelar os consumidores em face dos novos 

direitos. 

Para o estudo da necessidade de tutelar os consumidores em face dos 

novos direitos examinados neste tópico, é adotada como base teórica a doutrina da 

jurista brasileira Claudia Lima Marques. 

Como visto anteriormente, as relações de consumo foram se modificando ao 

longo dos três últimos séculos, em virtude da expansão da industrialização. A tutela 

das relações consumeristas foram se aperfeiçoando e se moldando à medida em que 

as relações havidas entre consumidor e fornecedor foram sendo modificadas ao 

longo da história. Porém, não antes de passar pela crise de adaptação ao novo 

modelo de mercado. O papel da pessoa humana perante as transformações 

impostas no seu cotidiano, sendo necessário, para o direito, colocar a pessoa no 

centro das preocupações do ordenamento jurídico. 

Segundo Cláudia L. Marques (2014, p.59), as teorias econômicas do final do 

século XVIII, propuseram a livre movimentação das riquezas na sociedade e o 

contrato seria o instrumento colocado à disposição do direito para fazer com que 

essa movimentação acontecesse, respeitando-se a vontade das partes. Na visão 

utilitarista, seria o instrumento de trocas. Na concepção clássica de contrato, eram 

asseguradas teóricas, autonomia, igualdade e liberdade de contratar, porém, 

desconsiderava a situação econômica e social das partes contraentes e foi essa base 

liberal que influenciou e repercutiu no pensamento jurídico brasileiro, positivado 

através do Código Civil de 1916.  

A pedra angular do direito para a ciência jurídica do século XIX, eram a 

liberdade de contratar e a autonomia da vontade. Ensina a professora Cláudia Lima 

Marques (2014, p.59-67), essa também servia para legitimar direitos e obrigações 

originadas de uma relação contratual. A função da lei era a de proteger essa vontade 

criadora e assegurar seus efeitos.  

Essa concepção clássica de contrato diz Cláudia Lima Marques (2014, p.63) 

remonta da “[...] evolução teórica do direito após a Idade Média e da evolução social 

e política ocorrida nos séculos XVIII e XIX, com a Revolução Francesa, o 

nacionalismo crescente e o liberalismo econômico [...]”, com grande reflexo no 
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nascimento da doutrina da autonomia da vontade, que influiu nos ordenamentos 

jurídicos de quase todos os povos europeus. 

Ao direito interessava a força obrigatória dos contratos, pois na concepção 

clássica, o que interessava era a vontade livre e consciente das partes no momento 

da contratação como o elemento essencial que também era a fonte de sua 

legitimação. Afirma Cláudia Lima Marques (2014, p.70) “fica claro que, por trás da 

teoria da autonomia da vontade, está a ideia de superioridade da vontade sobre a lei. 

O direito deve moldar-se à vontade, deve protege-la, interpreta-la e reconhecer a sua 

força criadora”. Assim, a força obrigatória dos contratos, liga as partes que não 

podem dela se desvincular, exceto nos casos de vício de consentimento; 

independentemente de ser um contrato justo, injusto, abusivo ou não. 

No decorrer do século XIX e princípio do século XX, acentuaram-se as 

discussões quanto à vontade interna e a vontade declarada do contratante, com uma 

visão filosófica e metafísica do contrato, e uma visão social e funcional deste, é o que 

nos ensina Cláudia Lima Marques (2014, p. 71-72), o que ainda mais acentuada com 

a revolução industrial e a massificação do consumo, considerando que na visão 

tradicional de contrato, o pressuposto era uma relação jurídica de dois parceiros 

individuais em posição de igualdade e que discutiam livremente as suas cláusulas. 

Porém, com a massificação do consumo, “o comércio jurídico se despersonalizou e 

se desmaterializou” com o uso de “métodos de contratação em massa, ou 

estandardizados que predominam em quase todas as relações contratuais entre 

empresas e consumidores”, destacando-se o contrato de adesão com suas cláusulas 

e condições gerais pré-estabelecidas unilateralmente, feitos para atender a um 

número indeterminado de pessoas, se tornaram inerentes à sociedade moderna.  

Surgiu o consumo de crédito para a aquisição de bens e serviços e a 

necessidade de adoção dos contratos cada vez mais padronizados. Se antes o que 

prevalecia era o interesse do indivíduo erradicado pela revolução francesa, agora o 

interesse maior é o do mercado, intensificado pelo liberalismo econômico. Se antes o 

Estado era mínimo e não se intrometia nos interesses dos particulares, agora 

precisava intervir para fiscalizar e normatizar. Surgiram assim, sensíveis 

modificações ao princípio da pacta sunt servanda e outras doutrinas como por 
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exemplo a de abuso de direito na França. Era evidente o desnível entre os 

contraentes. 

Com o advento da primeira grande guerra mundial ocorrida entre os anos de 

1914 – 1918; muitas empresas tiveram dificuldades de honrar seus compromissos 

assumidos antes da guerra. A resposta ao mundo jurídico, pelo Conselho de Estado 

da França, em casos concretos levados à justiça foi o uso da cláusula rebus sic 

stantibus que deu lugar à teoria da imprevisão, no entanto, segundo Marques (2014, 

p.278), sem prejuízo da livre manifestação da vontade como causa de validade e de 

compromisso contratual. Houve apenas a relativização da força obrigatória dos 

contratos dentro daquela visão tradicional.  

Os contratantes, não tinham como prever a repercussão de evento futuro, no 

caso, a primeira guerra; necessária a intervenção do Estado-Juiz para recompor o 

objeto contratual; A teoria clássica dos contratos, portanto, passou a sofrer com a 

crise de realidade e cada vez mais relativizada a cláusula “pacta sunt servanda”. 

Para situações muito específicas, tem sido entendido pelo uso da cláusula 'rebus sic 

stantibus', ou seja, as coisas devem permanecer como estão, desde que as coisas 

permanecem do mesmo jeito. Os contratos não foram feitos para que uma das 

partes ganhem desmesuradamente em detrimento da outra. Era necessário tutelar 

os consumidores em face desses novos direitos.  

 Afinal, o mercado que outrora dispunha de produtos artesanais, envolvendo, 

na maioria das vezes, apenas membros da família e alguns operários do 

fornecedor para confecção dos produtos; agora eram produzidos em massa pelas 

fábricas. As relações antes igualitárias entre o comprador e o vendedor; segundo 

Cláudia Lima Marques (2016, p.71), obra de dois parceiros em posição de igualdade 

perante o direito e a sociedade, agora eram relações desiguais.  

Os produtos, antes adquiridos diretamente do fornecedor/produtor, com 

reduzidas hipóteses de vícios ou defeitos, a exemplo de contratar diretamente um 

sapateiro para fazer um sapato; com a evolução da sociedade de massas 

passaram a ser fabricados em grande escala e de maneira uniforme para a redução 

de custos e  vender para um maior número de consumidores e ainda aumentar 

os lucros da atividade produtiva. Consequentemente, as relações antes existentes 

entre civis e entre empresários passou a ser entre diferentes, entre consumidores e 
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fornecedores (MARQUES; BENJAMIN e MIRAGEM, 2106,p.55) a impessoalidade 

nas relações de consumo e a qualidade dos bens postos no mercado, a confiança do 

consumidor passou a ser depositada na marca do produto.  

A massificação das relações contratuais, segundo Cláudia Lima Marques 

(2016, p.164), especialmente os de adesão pelo desnível entre os contraentes, ficou 

evidente que os conceitos clássicos de contrato não se adaptavam à nova realidade 

econômica do século XX; tornando-se irrelevante a manifestação de vontade do 

consumidor. 

Era preciso um Direito adaptado à sociedade de massas que vivenciava a 

era do crédito para o consumo e uma publicidade que não se voltava mais apenas à 

informação, como eram os antigos reclames, mas para a captação da clientela, 

utilizando-se de todos os artifícios para atrair os consumidores para a aquisição de 

produtos industrializados.  Ademais, diz Cláudia Lima Marques (2016,165) “A 

revolução industrial fomentou a formação de classes; os problemas sociais 

cresceram e deram origem à primeira intervenção poderosa do Estado liberal nas 

relações privadas: o direito do trabalho. 

Portanto, enquanto o mundo desenvolvia o mercado através da tecnologia e 

as vendas expandidas e influenciadas pelo marketing; o direito privado clássico e 

seus postulados de origem jus racionalista dos séculos XVII e XVIII, em especial do 

Código Civil francês de 1804 – Código de Napoleão, permaneciam vigentes e 

utilizados diariamente nos tribunais, observada com grande ênfase a pacta sunt 

servanda como primado mor, confundindo-se relação de consumo havida entre 

desiguais, com relação civil havida entre iguais. 

O  avanço tecnológico e científico trouxe benefícios ao consumidor, mas, 

ao mesmo tempo em que facilitou as relações de consumo, aumentou os riscos e 

modificou o estilo de vida das pessoas. Era preciso repensar a responsabilidade dos 

fornecedores em face dos consumidores e sua função social. Nesse sentido, os 

fundamentos ensejadores do Código de Defesa do Consumidor são muitos, 

tendo como principal função a ordem pública e o interesse social. A partir disso, 

esquece-se o princípio da igualdade formal entre os contratantes, visto que o 

consumidor, como dito anteriormente, via de regra, é vulnerável e hipossuficiente na 

relação de consumo, devendo haver a devida reparação quando há abuso do poder 
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econômico em prejuízo do consumidor e é como deve ser tratada essa 

responsabilidade que será objeto do próximo capítulo.  

Conforme visto ao longo deste capítulo, são causas da modernidade a 

revolução industrial que trouxe a fabricação de produtos em massa, obrigando o 

consumismo e o descarte mais rápido de produtos industrializados. Tornou-se um 

modo de vida o rodízio rápido de produtos através de várias formas de 

obsolescência consideradas naturais, como a inovação tecnológica. O consumo de 

massa é importante para a economia, porque é fonte de geração de emprego e 

renda.  

Porém, se o produto é programado para uma curta duração da vida útil, não 

haverá apenas consumo normal da vida moderna e sim o consumismo, porque 

obriga o consumidor a renovar a compra do mesmo produto ou outros. As 

consequências do consumismo, são graves para o indivíduo e para a sociedade, 

porque causam danos ao consumidor, seja material ou imaterial, como por exemplo, 

o desperdício da mercadoria que foi adquirida para suprir uma eventual necessidade 

e paga com recursos obtidos pelo tempo gasto pelo consumidor com seu trabalho e 

o tempo gasto para tentar resolver os defeitos do bem junto ao fornecedor.  

Apesar do Código de Defesa do Consumidor (BRASIL Lei n.º 8.078/90) 

assegurar políticas públicas para o fim garantir produtos e serviços com padrão 

adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, na realidade os 

fornecedores têm se utilizado de mecanismos tecnológicos para torna-los obsoletos 

sob o argumento da melhoria da tecnologia e do direito ao desenvolvimento. Esta 

tem sido a realidade do consumidor no mercado de consumo, que tem o direito de 

ser indenizado pelo tempo existencial desperdiçado e, portanto, objeto de interesse 

do direito. 

Confirma-se ao final a primeira hipótese deste trabalho para o fim de concluir 

que o consumo de massa é importante para a economia, porque é fonte de geração 

de emprego e renda. Porém, se o produto é programado para uma curta duração da 

vida útil, não haverá apenas consumo normal da vida moderna e sim o consumismo, 

porque obriga o consumidor a renovar a compra do mesmo produto ou outros. As 

consequências do consumismo, em face da obsolescência programada, no entanto, 

são graves para o indivíduo e para a sociedade, porque causa danos ao 
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consumidor, seja material ou imaterial, como por exemplo, o desperdício da 

mercadoria que foi adquirida para suprir uma eventual necessidade e paga com 

recursos obtidos pelo tempo gasto pelo consumidor com seu trabalho e o tempo 

gasto para tentar resolver os defeitos do bem junto ao fornecedor, que deve ser 

responsabilizado. A responsabilidade civil do fornecedor é o que será examinado no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II – RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR E A PROTEÇÃO 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO NA PÓS-MODERNIDADE 

 

Para a compreensão da responsabilidade por violação do tempo perdido 

do consumidor por aquisição de produto programado à obsolescência, adota-se, 

como ponto de partida, nesta primeira parte do trabalho, uma revisão partindo-se de 

como se deu a evolução histórica do conceito de responsabilidade civil até a ideia de 

dano existencial tratando em tópicos, a evolução do estado moderno, a crise do 

direito e  o necessário diálogo entre as diversas fontes do direito, o surgimento do 

princípio da vulnerabilidade do consumidor para os fins de sua proteção, e os 

reflexos na evolução do conceito de responsabilidade civil; algumas considerações 

gerais sobre as práticas abusivas nas relações de consumo e a reparação de danos 

materiais e morais na questão consumerista, além de algumas reflexões sobre as 

modalidades de dano ao consumidor e a banalização do mero aborrecimento. 

Como se pode verificar no capítulo anterior a modernidade pós Revolução 

Industrial modificou o estilo de vida das pessoas. Houve tempo no percurso da 

história em que assim como os fabricantes abriram o mercado de trabalho gerando 

emprego e renda, ao mesmo tempo também como diz Robert Reich (2008, p.39/41), 

os fabricantes americanos na ganância pelo lucro fácil, ao abrir o mercado em novos 

lugares, escravizaram os empregados com o pagamento de baixos salários, 

estabeleceram muitas horas de trabalho, manipularam os preços praticando carteis, 

sem qualquer punição porque a ideologia liberal nos Estados Unidos era de que o 

Estado não tinha como intervir na atividade econômica. Eram, os fabricantes, quase 

imunes aos anseios da sociedade, pois dispunham de grande poder econômico, uma 

vez que concentravam boa parte da renda e, a política, não tinha força contra eles. 

Movimentos sociais e sindicatos, se insurgiram contra a opressão capitalista no final 

do século XIX para início do século XX e com isso vieram à tona vários debates 

quanto essa questão. Diz o autor que [...] “O desafio consistia em garantir que o 

capitalismo servisse ao povo” [...]. Para tanto, o americano preferiu usar métodos 

ostensivos para desmembrar os monopólios, sendo o primeiro através do Sherman 
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Act de 189014, em defesa da concorrência, desmembrando as grandes empresas até 

que passaram a ser reguladas, em razão do interesse público, por argumento 

político-filosófico de Hebert Croly15 em 1909. Segundo o autor: 

A regulação estabilizava os setores, preservava os empregos e 
salários e protegia as bases econômicas das comunidades em que as 
empresas regulamentadas tinham sede ou com que faziam negócios. 
Também procurava equilibrar as demandas das empresas por lucro 
com as exigências do público por serviços seguros, justos e 

confiáveis.’. 

Com o passar do tempo, o que aconteceu na verdade foi que duas ou três 

grandes empresas regulavam cada setor, a exemplo dos aparelhos elétricos que 

eram controlados pela General Eletric e Westinghouse; o de aço pelas gigantes 

United States Steel, Republic e Bethlehem, e os Estados Unidos eram responsáveis 

por cerca de 60% da produção total dos sete maiores países capitalistas do mundo 

na década de 1950. 

E, esboçando opinião diversa das que até então se observou neste estudo, 

Reich (2008, p.89) escreve um capítulo intitulado de “dupla personalidade”, questiona 

o nosso lado consumidor/investidor e o nosso lado cidadão, dizendo o seguinte: 

“como consumidores e como investidores, queremos ótimos negócios. Como 

cidadãos, não gostamos de muitas das consequências sociais daí advindas”. Diz o 

autor, que apesar da década de 1970 “Era de Ouro Não Tão Dourada”, o produto 

nacional bruto tenha triplicado e o Dow Jones Industrial Average subido de 1.000 

pontos para 13.0000 e a cidadania americana estivesse melhor do que o lado 

 

14 Lei contra o monopólio, regulava a concorrência no mercado norte americano em 1890. 

15 REICH cita Herbert Croly como um jovem político, filósofo e jornalista que argumentou, em seu livro 
de grande sucesso, o The Promise of American Life, que as empresas não deviam ser 
desmembradas, mas sim, reguladas, tendo em vista o interesse público. “A ideia construtiva por trás 
de uma política de reconhecimento de uma empresa semimonopolista é, evidentemente, o conceito 
de que elas podem ser convertidas em agentes econômicos... para o inequívoco interesse econômico 
nacional”, escreveu. A regulamentação em âmbito nacional preservaria as eficiências da grande 
escala e “transformaria [a empresa] em proveito do sistema econômico democrático de todo o país”. 
O objetivo era uma combinação ótima de capitalismo e democracia. Agências reguladoras 
independentes, dirigidas por diretores nomeados por governadores ou presidentes, definiriam critérios 
e limitariam o número de concorrentes. A iniciativa garantiria o fluxo de lucros para a empresa e 
preços estáveis para os clientes [...] e definir o “interesse público” a ser atendido pelos setores 
econômicos. 
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consumidor; as instituições centrais do capitalismo democrático abriram caminho 

para o supercapitalismo e este invadiu o espaço da política16.  

Acompanhando em parte o pensamento de Luc Ferry no que se refere a 

inovação destruidora, o autor diz que o supercapitalismo destrói o meio ambiente, 

produz violência, pornografia, alimentos nocivos e bebidas alcoólicas, mas, que isso 

somente acontece porque há uma cumplicidade dos consumidores17 e de 

investidores, “porque gostamos de coisas novas”. (REICH, 2008, p.46 e 101).  

Dentro do período de formação do mercado de consumo até hoje, o Direito 

vem forjando novos conceitos jurídicos no âmbito do Direito Civil e Comercial. Nas 

relações de consumo, era também construída uma nova versão capitalista de 

mercado, o direito comercial foi sendo modificado e delineada a ideia de empresa 

com contornos cada vez mais amplos. Paula Forgioni (2009p.82) explica que a partir 

da década de 1960, o vínculo entre empresa e liberdade econômica se consolidam 

cada vez mais na Europa e os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência 

concretizam-se marcando perfil na disciplina da atividade da empresa por causa dos 

tratados europeus, cujo objetivo era a integração econômica e a empresa, passa a 

ser a peça chave da economia de mercado. 

A doutrina Jurídica tem se debruçado e examinado com novos olhares a 

questão da responsabilidade do fornecedor frente ao consumidor, mormente em face 

do desenvolvimento tecnológico contínuo, trazendo consigo modificações 

substanciais no campo do Direito. A noção de responsabilidade tem se desenvolvido 

ao longo da história da humanidade, que é o que se estudará a seguir. 

 

16 A EVOLUÇÃO começou no século XIX, quando as grandes empresas impuseram grave desafio à 
democracia americana. Elas geraram alto nível de prosperidade para o país, mas também trouxeram 
fábricas e oficinas desumanas, exploração de mão-de-obra infantil e condições de trabalho inseguras, 
além de monopolizar setores de atividade inteiros. O poder econômico sem precedentes dessas 
empresas gigantes as tornou politicamente irresponsáveis. A América caminhava às cegas, em busca 
de uma saída (REICH,2008, p.14). 

17 [...] Essas empresas agem assim não para corromper a moral alheia, mas porque ganham muito 
dinheiro mascateando sexo e sangue. Os consumidores querem sexo e sangue, e os investidores de 
empresas que atendem a essa demanda não poderia estar mais feliz. Se as centenas de milhões de 
pessoas, nos Estados Unidos e alhures, que acolhem de bom grado todo esse sexo e sangue 
começassem a rejeitar esse tipo de mercadoria, não haveria mercado para tanta baixaria. Se os 
consumidores não reagissem com tanto entusiasmo a anúncios com atores e atrizes mostrando as 
nádegas, esse tipo de propaganda não seria tão comum. Também aqui descobrimos o inimigo e 
constatamos que somos nós mesmos. 



64 

 

 

2.1 Evolução histórica do conceito de responsabilidade civil e o dano 

existencial 

Inicialmente convêm informar que o termo responsabilidade é utilizado em 

qualquer situação em que a atividade humana possa acarretar consequências 

danosas a outrem e gere a obrigação de indenizar. Portanto, por ser muito 

abrangente, este estudo, apesar de apresentar a noção geral, através do 

desenvolvimento histórico da responsabilidade, buscará restringi-lo, ao final, à 

questão da responsabilidade civil objetiva no direito consumerista. Como se verá, a 

noção de responsabilidade sempre permeou a busca pelo equilíbrio patrimonial e 

moral violado do indivíduo como uma espécie de meio de restaurar aquilo que foi 

danificado. 

Merece reconhecimento, pelo magnífico avanço jurídico que ajudou na 

consciência democrática da Grécia antiga, quando em um tempos de vingança 

privada na antiguidade, Atenas no século V e IV a.C, com a reforma de Sólon18, 

criou a Eclésia (assembléia), da Bulé (Conselho plural de cidadãos para assuntos 

restritos da pólis grega antiga) e da Helieu (Tribunal formado por 6.000 cidadãos 

para processo e julgamento de descumprimento das leis atenienses) e os cidadãos 

foram forjados, estimulados, inclusive com remuneração, a cuidar dos interesses do 

Estado, torcendo-se assim, nos assuntos da justiça, o princípio da soberania 

popular. Segundo (GLOTZ,1980, p.191-192), a democracia ateniense era mais do 

que um sistema de governo com cargos. O cidadão ateniense não fazia a justiça 

com as próprias mãos, antes buscava a justiça do Estado para resolver os seus 

 

18 Sólon foi um poeta, estadista e legislador da antiga Grécia, nascido em Atenas em 638 a.C e 
falecido 558 a.C, responsável pelas reformas sociais, políticas e econômicas da Pólis ateniense. 
Segundo (ANDREWES,1977, p.46) em suas poesias, Sólon demonstra que na época de 594 a.C, 
havia uma “situação revolucionária do tipo que em todos os lugares havia produzido uma tirania, e ele 
nos fala repetidamente que poderia ter sido tirano, se o desejasse. Sólon também fala em termos 
gerais da opressão dos pobres pelos ricos e poderosos, e deixa claro que estava do lado dos pobres. 
Ao que parece, as classes superiores só aceitavam sua mediação por medo da revolução violenta 
que, de outro modo, poderia acabar com elas”. Sólon destruiu o monopólio dos Eupátridas, uma 
espécie de aristocratas que controlavam a máquina estatal. 
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problemas. Atuava diretamente no processo judicial perante o juiz. Quando 

condenado o culpado a pagar uma indenização, o próprio lesado a executava19.  

Já em Roma, originariamente não havia normas escritas para legitimar a 

aplicação de sanções aos causadores de danos a terceiros na fase da vingança 

privada. A noção de responsabilidade por danos causados a outrem, na fase inicial 

da história da humanidade era a retribuição do mal pelo. Eram estabelecidas ao 

ofensor penas de vingança privada executado pela própria vítima ou pelo grupo ao 

qual pertencia. Não havia distinção entre responsabilidade civil ou penal, contratual 

ou extracontratual, porque não havia distinção entre os direitos. A indenização tinha 

uma função punitiva contra o ofensor a exemplo da Lei do Talião20. Se alguém 

causasse a outrem lesão física injusta, a norma previa a aplicação da pena de talião 

ao agressor, se não houvesse composição de dano entre o agressor e a vítima mal 

(RODRIGUES JUNIOR,2011, p.1). 

Segundo Nelson Rosenvald (2017, p.35-36) a Lei de Talião, foi a primeira a 

ensejar a proporcionalidade do castigo posteriormente passando à de compensação 

econômica por ser mais vantajosa. Em relação à estrutura do delito na Lei das XII 

Tábuas21, era previsto o pagamento de soma em dinheiro como ônus e não como 

obrigação, que servia para evitar a pena capital; não tinha a função de ressarcir e 

sim de punir o infrator. Essa obrigação ex delicto, desenvolvida em conexão com a 

despenalização no direito antigo atenuou o direito privado forjado na vingança. 

 

19 Nos casos de ações privadas, as duas partes depositam as custas judiciárias, as pritanias , como 
poena temere litigandi: o autor goza sempre da faculdade de renunciar à ação; se vence, pode obter, 
além do objeto em litígio, uma indenização, mas deve ele mesmo encarregar-se de executar a 
sentença”.[...] Todo o processo a que se recorre nos casos de derramamento de sangue é de um 
flagrante arcaísmo. Se a vítima perdoou antes de expirar, ninguém pode fazer qualquer coisa contra o 
assassino. 

Se a vítima não perdoou, os seus campeões são, segundo a lei de Drácon, o pai, os irmãos e os 
filhos; em falta destes, os primos-irmãos e os primos filhos de primos-irmãos; em terceiro lugar, 10 
membros da fratria  escolhidos pelos éfetas . Os dois primeiros grupos podem, como no tempo da 
vingança privada, transigir com o assassino (aidesis), e isentá-lo de qualquer processo, mediante o 
pagamento de uma soma em dinheiro [...]. (grifei) 

20 Lei de Talião: Lex taliones, do latim talis que quer dizer tal (tal e qual), na mesma proporção de. 

21 (ALVES, 1987, p.66) Lei das XII tábuas: do latim lex duodecin tabulorum, antiga legislação romana 
que estabelecia regras escritas de conduta, sendo que a tábua de número VII estabelecia o 
ressarcimento de danos por descumprimento contratual a quem o cometia. 
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De acordo com Sebastião Cruz (1984, p.200), com a vigência da Lei das XII 

Tábuas, o Direito Romano deixou de ser consuetudinário e passou a ser baseado na 

lei em sentido amplo. Porém, para as questões relativas à responsabilidade civil não 

há dúvidas de que a Lex Aquilia foi um importante marco, considerando que o 

referido diploma reforçou a ideia de pagamento de reparação de danos em pecúnia 

e o valor a ser pago de acordo com a conduta do ofensor.  

A responsabilidade está vinculada também ao preceito moral de não 

prejudicar o outro – neminem laedere, (BESSA,2018, p.20-43) e, “num segundo 

momento, ao dever de reparação do dano (indenização) a terceiro”. A culpa 

possivelmente tenha se tornado o elemento essencial para estabelecer o dever de 

indenizar, com a edição da Lei Aquiliana no século III a.C. Segundo o autor, a lei 

contava com três capítulos específicos para casos concretos, como morte e 

ferimento de escravos e animais e sua importância se dá pela regulação dos atos 

ilícitos e pela substituição das penas das leis anteriores, pelo valor venal da coisa.  

O elemento culpa como requisito para estabelecer o dever de indenizar 

repercutiu no direito privado moderno, mas adverte Leonardo Roscoe Bessa (2018, 

p.20-43), que há divergência entre os romanistas, quanto ao significado da culpa 

para os romanos, que segundo alguns doutrinadores, tem sentido diverso do atual; 

mas, “de qualquer modo”, diz o autor: “foi na Lex Aquilia que se esboçou um 

princípio geral da reparação do dano, constituindo-se, ainda que se considere 

ausente o elemento culpa, em fonte direta da concepção de responsabilidade civil 

extracontratual”[...]. 

A noção de responsabilidade, dizem os autores Farias, Netto e Rosenvald, 

(2019, p.59) está sempre em conexão com o mercado e a vida social e dependente 

de correntes filosóficas e religiosas que “penetram na bagagem cultural do jurista e 

orientam o legislador do seu tempo”. 

O instituto da responsabilidade civil é algo contemporâneo, conforme leciona 

Silvio de Salvo Venosa (2004, p.12) “pois surge pela primeira vez no final do século 

XVIII, no âmbito do direito revolucionário francês. Sua primeira formulação expressa 

está no Código Civil francês, espalhando-se daí para todas as codificações 

posteriores”. 
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Segundo Leonardo Roscoe Bessa (2018, p.20-43), a teoria da culpa ou 

responsabilidade subjetiva tornou-se regra no Código Civil francês de 1804 (código 

Napoleônico) e da doutrina francesa, e de todos os países que adotaram o sistema 

civil law; bem como estava em consonância com o ideário individualista e liberal da 

Revolução francesa. Todavia, só até quando o mundo da tecnologia trouxe, com o 

progresso, inúmeros acidentes. O direito tinha que dar respostas eficazes às vítimas 

dos danos que possibilitasse a indenização. Surge a teoria do risco, relativa à 

responsabilidade civil pelo fato da coisa, que atualmente fundamenta a 

responsabilidade objetiva. Diz o autor: “Disseminou-se a necessidade de uma 

responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco, que propugna que a pessoa 

deve responder pelos riscos e danos decorrentes da sua atividade”. 

No Brasil, como o Código Civil de 1916 (BRASIL,1916) foi inspirado no Code 

Civil francês do século XIX, por sua vez baseado na célebre frase de Rudolf Von 

Jhiering “sem culpa, nenhuma reparação”, os quais conjugavam influências 

individualistas e voluntaristas do direito natural moderno, de remota fonte Hobesiana.  

(MARQUES,2016, p.66), a responsabilização somente era considerada se provada a 

culpa e as regras sobre responsabilidade civil, art. 159. O CC/1916. 

O nosso Código Civil de 2002 (BRASIL,2002) traz poucos artigos sobre a 

responsabilidade civil. Na parte geral o legislador consagrou a responsabilidade 

aquiliana nos artigos 186; no art. 187 tratou dos atos abusivos como ilícitos e no 

art.188, tratou das excludentes de ilicitude. Na parte especial, o legislador prestigiou 

o cumprimento das obrigações na responsabilidade contratual no art.389. A regra da 

culpa, diz Silvio de Salvo Venosa (2004, p.12) está presente nos atuais artigos 186 e 

927, caput do Código Civil, também chamada de responsabilidade civil subjetiva, 

porque depende de prova da culpa. O dispositivo 186, inclusive, prevê, a 

responsabilidade por dano moral, inexistente na legislação anterior, em consonância 

com os preceitos atuais da Constituição Federal de 1988. O atual código, também 

prevê no parágrafo único do art.927, hipótese de responsabilidade objetiva, que 

independe de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano gere algum risco a terceiros. 

Vários civilistas, a exemplo de Maurice Hariou (1927, p.301) ao 

conceituarem responsabilidade, o fazem em relação à conduta humana. Assim, diz o 



68 

 

autor: “há uma capacidade de se obrigar e de ser responsável, como existe uma 

capacidade de adquirir. Esta capacidade reside na personalidade jurídica, que é o 

centro de todas as capacidades”; Bem como José de Aguiar Dias (1979,p.1e3), que 

tem o seguinte entendimento: “toda manifestação da atividade humana traz em si o 

problema da responsabilidade”, complementa alegando que é isso o que torna difícil 

a conceituação da responsabilidade por sua abrangência de seus aspectos como 

teórico jus filosóficos. 

A responsabilidade não é um fenômeno das relações jurídicas, é o que 

explica Pontes de Miranda (2011, p.137) pois, como resultado da ação humana se 

liga a todos os domínios da vida social, “exprimem ideia de equivalência de 

contraprestação, de correspondência” e como são inúmeras as ações do homem, 

inúmeras são as espécies de responsabilidade, seja na moral ou nas relações 

jurídicas, conforme seja o campo. Em suas palavras: 

 [...] A responsabilidade não é fenômeno exclusivo da vida jurídica, 
antes se liga a todos os domínios da vida social [...] A 
responsabilidade é, portanto, resultado da ação pela qual o homem 
expressa o seu comportamento, em face desse dever ou obrigação. 
[...] O que interessa, quando se fala de responsabilidade, é 
aprofundar o problema diante da qual se encontrava o agente. 

 

No que se refere a noção do conceito do termo diz Rui Stoco (2011, p.132) 

que: “a expressão “responsabilidade”, tem sentido polissêmico e leva a mais de um 

significado. [...] Tanto pode ser sinônimo de diligência e cuidado, no plano vulgar, 

como pode revelar a obrigação de todos pelos atos que praticam, no plano jurídico”. 

Por fim, citando Maria Helena Diniz22, diz o autor que essa ao condensar o 

pensamento de vários juristas, como Oswaldo Aranha, Bandeira de Melo, Francisco 

dos Santos Amaral Neto, Carlos Alberto Bittar e Álvaro Villaça Azevedo, chegou ao 

seguinte conceito:  

A aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar o dano 
moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio 
imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato ou coisa ou 
animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de 

 

22 Maria Helena Diniz citada por Rui Stoco, conceituou o termo “responsabilidade”, no artigo de sua 
autoria denominado: responsabilidade civil do empregador por ato lesivo de empregado, na Lei n. 
10.406/2002, publicado na Revista do Advogado, São Paulo, n.70, ano XXIII, p.74, jul./2003. 
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simples imposição legal (responsabilidade objetiva), acrescentando 
que essa definição guarda, em sua estrutura, a ideia da culpa 
quando se cogita da existência de ilícito e a do risco, ou seja, da 
responsabilidade sem culpa.  

 

A responsabilidade civil, segundo Carlos Roberto Gonçalves (2008, p.4), “é 

parte integrante do direito obrigacional, pois a principal consequência da prática de 

um ato ilícito é a obrigação que acarreta, para o seu autor, de reparar o dano”. Para 

o autor, o direito conferido ao credor de exigir o adimplemento da prestação constitui 

a principal característica da obrigação e essa pode ter fonte na vontade das partes 

por meio dos contratos, das declarações unilaterais de vontade ou dos atos ilícitos 

derivados das ações ou omissões humanas culposas ou dolosas do agente 

causador do dano que fica obrigado a indenizar ou ressarcir o prejuízo causado. A 

culpa foi repensada, afinal, com culpa ou sem ela, surgiram situações em que 

produtos colocados no mercado, acabavam lesando pessoas diversas daquelas que 

o tinham adquirido. Alguns casos na Inglaterra e outros nos EUA; resultaram na 

nova ideia de que a responsabilidade independe de culpa.  

Na Europa no século XX foram adotadas as chamadas diretivas 

(BELGICA,1985) e editada a 85/34723. Foi a partir daí que surgiu a figura da 

responsabilidade objetiva. Passou a existir reparação sem culpa por dano causado 

por produtos defeituosos, com falha no processo de produção; na concepção, 

fabricação ou comercialização que pode causar riscos anormais à saúde e 

segurança dos consumidores. Ainda não há diretiva até hoje sobre responsabilidade 

pelos serviços defeituosos. 

No Brasil, a defesa do consumidor passou a existir com a edição do Código 

de Defesa do Consumidor, Lei n.º 8078 de 11 de setembro de 1990, em 

cumprimento ao estabelecido no art.5.º, inciso XXXII, 170, inciso V da Constituição 

Federal de 05 de outubro de 1988 e art. 48 de suas Disposições transitórias. 

Lecionam Marques, Benjamin e Miragem, (2016, p.77), que é um código 

sistematicamente organizado, que identifica o beneficiário da lei, estabelecendo em 

 

23 DIRECTIVA DO CONSELHO de 25 de Julho de 1985 relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros em matéria de responsabilidade 
decorrente dos produtos defeituosos (85/374/CEE). 
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seus primeiros capítulos, os princípios e direitos básicos do consumidor; por isso 

“não é o código brasileiro um código de “consumo”, como a consolidação legal 

francesa denominada de Code de la Consommation, ou a italiana denominada 

Codice del Consumo”, nem mesmo é como a antiga lei alemã de 1976, AGB Gesetz 

e nem como o atual BGB reformado; pois o CDC brasileiro concentra-se justamente 

no sujeito de direitos e visa protege-lo. É preciso lembrar que a Constituição Federal 

brasileira de 1988, prevê como princípio fundamental no Art. 1.º, a República 

constituída em Estado Democrático de Direito e no inciso III, “Art. 1º A República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos”: [...] “III - a dignidade da pessoa humana”; como um de seus 

fundamentos a dignidade da pessoa humana, também contida no preâmbulo da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10.12.1948. A dignidade da pessoa 

humana é o princípio que “confere sustentação e legitimidade aos demais princípios 

e regras jurídicas” (SANTANA,2014, p.29).  

Nas palavras de Miguel Reale (2002, p. 303) a diferença do CDC para outras 

legislações é que: 

o ser humano é o único ente que pode recepcionar valores, cuja 
noção não se limita apenas a um conjunto de fatores biológicos e 
psicológicos, mas tem capacidade de inovação e superação, [...] O 
ser humano caracteriza-se pela autoconsciência, não é um mero 
acontecimento natural, e sua existência está associada à ideia de 
pessoa dotada de dignidade. 

 

A responsabilidade do fornecedor no CDC está prevista como um direito 

básico do consumidor no art.6.º, inciso VI – “a efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”; e segundo Marques, 

Benjamin e Miragem, (2016, p.339), é uma regra que não pode ser afastada por 

cláusula contratual, por se tratar de norma de ordem pública, logo indisponível e 

parte da decorrência da necessidade de repartir os riscos da vida social. 

Infelizmente por muito tempo, as relações de consumo no Brasil foram 

resolvidas indevidamente com base na lei civil, até a promulgação do CDC e não era 
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reconhecida a vulnerabilidade24 fático-econômica do consumidor. (VENOSA,2004, 

p.196), o que gerou grandes injustiças contra os consumidores que não dispunham 

de meios para provar a culpa do fornecedor. O CDC trouxe a inovação quanto à 

forma de responsabilidade independente de culpa, mas também trouxe outras 

inovações importantes, como a inversão do ônus da prova, cabendo assim, ao 

fornecedor provar a culpa exclusiva do consumidor, como único meio de livrar-se da 

obrigação de ressarcir na hipótese de dano; bem como a facilitação de acesso 

pessoalmente à justiça através da criação dos Juizados Especiais, pela Lei 9099 de 

26 de setembro de 1995, conforme o art. 9.º, nas causas de até 20 salários.  

No entanto, para as relações de consumo previstas no CDC, essa divisão 

clássica do direito civil entre responsabilidade civil contratual ou extracontratual, 

com ou sem culpa; não tem qualquer importância, porque é respaldada na 

existência de uma relação jurídica de consumo. Diz Leonardo de Medeiros Garcia 

(2016, p.153), que essa relação deve “ser pautada por vícios de qualidade (por 

insegurança e inadequação) e vícios de quantidade”, chamada pela doutrina de 

teoria unitária da responsabilidade civil e prescinde do vínculo contratual. Para o 

autor isso constitui uma mudança profunda nas concepções tradicionais. 

Conforme já pudemos perceber nos tópicos anteriores, a construção da 

sociedade produtiva como se tem hoje é bastante recente. É possível perceber 

que,  com as mudanças sociais, políticas e econômicas ocorridas nestes últimos 

séculos, certamente coube às ciências jurídicas amoldar-se às novas realidades a 

fim de proporcionar a segurança jurídica que lhe compete e para isso acarretou crise 

no positivismo.  

 

 

24 É o que Cláudia Lima Marques diz, in Contratos no código de defesa do consumidor pág. 324. 
“Como vimos, no caso dos contratos, o problema é o desequilíbrio flagrante de forças dos 
contratantes. Uma das partes é vulnerável (art.4.º, I), é o polo mais fraco da relação contratual, pois 
não pode discutir o conteúdo do contrato: mesmo que saiba que determinada cláusula é abusiva, só 
tem uma opção, "pegar“ ou largar”, isto é, aceitar o contrato nas condições que lhe oferece o 
fornecedor ou não aceitar e procurar outro fornecedor. Sua situação é estruturalmente e faticamente 
diferente da do profissional que oferece o contrato. Este desequilíbrio de forças entre os contratantes 
é a justificação para um tratamento desequilibrado e desigual dos contratantes, protegendo o direito 
aquele que está na posição mais fraca, o vulnerável, o que é desigual fática e juridicamente”. 
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2.1.1 A evolução do estado moderno, a crise do direito no mundo e o 

necessário diálogo das fontes. 

 

Emergiu progressivamente o estado moderno desde o século XIV quando a 

dominação política, distinguia-se do feudalismo, separando-se o interesse público do 

interesse da esfera privada; o primeiro representava o poder de dominação 

(administração pública) do econômico (posse e meios de produção); função 

administrativa e política autônoma da sociedade civil, é  o que nos ensina André 

Noel Roth Deubel (2010, p.15-27), segundo o qual, já nos séculos XVIII e XIX, 

evoluiu para o estado liberal com a revolução burguesa, para os fins de limitação da 

intervenção do estado e mais liberdade do indivíduo, com a autorregulação 

espontânea da sociedade.  

Surge a modernidade, respaldada em grandes ideologias e filosofias de 

alicerces sólidos que se tornaram influentes mundialmente, com o rompimento das 

tradições metafísicas da idade média, e parte para a crença na razão humana, com 

promessas de igualdade, liberdade, progresso, segurança. Forma-se um conjunto de 

transformações sociais, políticas, econômicas e culturais, desenraizando o processo 

histórico das explicações espirituais. E, como instrumento da manutenção da ordem, 

foi preferido um direito sólido, positivado, legislado, ordenado e codificado. No 

entanto, esse sistema moderno privilegiava apenas alguns homens, era grande a 

desigualdade econômica. (OLIVEIRA; SANCHO,2015, p.5-6)25 Na prática, segundo 

Robert Reich (2008, p.38)26 as grandes empresas tornavam-se economicamente 

poderosas e quase imunes às demandas do público. “Os capitães de indústria não 

 

25 Ocorre que séculos de construção racionalista, de construção de sistemas sólidos de ordenação, 
em busca do tão almejado progresso, desembocaram num século de contradições e tragédias 
globais, o século XX. Com duas grandes guerras mundiais, o totalitarismo e o holocausto, as 
estruturas da modernidade sofreram um duro golpe. As promessas da modernidade não se 
cumpriram e revelaram grandes ilusões. O homem que estava no centro do universo, não era 
qualquer homem e, muito menos, representava a maioria dos homens. O sistema moderno era um 
sistema que se preocupava com a ordem e a manutenção de uma estrutura que privilegiava apenas 
parte dos homens. 

26 o capitalismo parecia na iminência de alcançar triunfo espantoso. Porém, suas consequências 
sociais-miséria urbanas, salário de fome, longas jornadas nas fábricas, mão de obra infantil, 
agravamento da desigualdade, decadência ou abandono das pequenas cidades – atormentaram 
muita gente.  
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se distinguiam pelo espírito público” [...] Teddy Roosevelt execrou as corporações 

gigantes, como “malfeitores de grande riqueza” [...] Franklin D. Rooselvelt bateu na 

mesma tecla, em 1936, ao culpar os “monarquistas econômicos”, aboletados em 

suas enormes empresas, manipulando preços e asfixiando a competição, pelas 

agruras econômicas do país”.(grifei) 

Diz Deubel (2010, p.15-27), que o estado social entrou em crise no início dos 

anos 80 do século XX até hoje, considerando que os mecanismos sociais e jurídicos 

de regulação não funcionam. Entende o autor que o estado não tem capacidade de 

impor soluções, nem por autoridade, nem por negociação e as principais causas da 

crise do estado moderno do tipo social foram a globalização, ainda mais acentuada 

pela queda do bloco socialista, que reduziu a autonomia dos estados nos aspectos 

jurídicos, econômicos políticos e militares de sua soberania, e a internacionalização 

do direito. Uma das consequências foi a perda da soberania e com ela o aumento da 

distância entre a lei e sua aplicação, resultando na crise de legitimidade.  

Yves Dezalay e David M. Trubek. (2010, p.30-80), avaliando sobre tudo o 

que está acontecendo no cenário mundial, tais como: a mudança dos padrões de 

produção com fábricas globais e a nova divisão internacional do trabalho;  a união 

de mercados financeiros com o livre fluxo de investimentos através de fronteiras;  o 

aumento da importância das empresas multinacionais com capacidade de produção 

e operacionalização por todo o mundo, com crescente importância na economia 

mundial; o aumento da importância do intercâmbio e crescimento de blocos 

regionais de comércio com a redução das barreiras de comércio, abrangendo 

serviços e produção intelectual; a tendência mundial à democratização, proteção dos 

direitos humanos e renovado interesse no império do direito, através de suas 

protagonistas supranacionais representadas pelas ONG’s de interesse ambiental e 

social em defesa das minorias; conclui que tudo isso trouxe reflexos e reestruturação 

do campo jurídico. 

Na introdução do livro Direito e Globalização Econômica, José Eduardo 

Farias (2010, p.5-13) questiona sobre “Qual o papel dos Estados nacionais nesse 

novo cenário? Qual a eficácia e qual o alcance de seus instrumentos legais?” 

Argumenta que as Reuniões da ONU e do G20 dentre outras, apesar de necessárias 

e importantes para o desenvolvimento dos povos, tem sido um problema para a 
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soberania nacional das nações dos países membros das organizações 

internacionais. Portanto, desse modo entende que embora o Estado detenha o 

poder total, ele não pode exercê-lo de modo absoluto. Daí questiona: “O que esperar 

do direito positivo em sua versão normativista convencional, com suas regras 

hierarquizadas por meios de critérios lógico-formais em contextos cada vez mais 

complexos, mutáveis e policentricos”. Alega, que a revolução tecnológica e 

globalização econômica impactou o sistema jurídico-positivo. E é neste contexto que 

se tem indagado, se já se encerrou o estado moderno e se já estamos vivendo a 

pós-modernidade. 

No entendimento de Antonny Gidens (2001,p.52), a globalização constitui 

um dos fenômenos sociais mais importantes da vida contemporânea pela 

intensificação da interdependência e das relações sociais mundiais, transformando o 

mundo em um “único mundo”, de modo que a mudança de um grupo afeta os outros, 

provocando a mutação da vida cotidiana e traduzem novas formas de risco, os quais 

não são imediatamente claros e por isso incalculáveis e imprevisíveis. Diz Giddens 

(2001, p.65-66). 

Até muito recentemente, as sociedades humanas estavam sob a 
ameaça de riscos externos-perigos que advém de secas, terremotos, 
fome e tempestades que têm origem no mundo natural e não estão 
relacionados com a ação do homem. Hoje em dia, no entanto, somos 
cada vez mais confrontados com vários tipos de riscos 
manufaturados – riscos que resultam do impacto da ação do nosso 
saber e tecnologia sobre o mundo natural [...] muitos dos riscos 
ambientais e de saúde como se deparam as sociedades 
contemporâneas são exemplos de riscos manufaturados – são um 
produto da nossa ação sobre a natureza. 

 

A modernidade trouxe certamente uma crise no direito, considerando que 

seu principal papel é a harmonização dos conflitos sociais, necessita adequar-se às 

aspirações da sociedade, sob pena de ferir a segurança jurídica. Os critérios 

clássicos das antinomias jurídicas, não eram mais suficientes e diante desse novo 

cenário, não é mais possível o modelo único de solução de conflitos, sendo 

necessário preservar a coerência do sistema, seja ele nacional ou internacional. 

 A modernidade trouxe ainda, uma necessária mudança de paradigmas os 

quais trouxe grandes avanços no campo jurídico. Como visto, vivenciando a cada dia 

a evolução do estado moderno com o crescimento econômico a nível mundial não 
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era mais possível continuar a utilizar os mesmos paradigmas surgidos inicialmente, 

considerando a imensidão de novos fatos e novas normas. Com a globalização foi 

preciso harmonizar normas conflitantes. Cláudia Lima Marques (2016, p.40) ensina 

que “diante do atual pluralismo pós-moderno de um direito com fontes legislativas 

plúrimas, ressurge a necessidade de coordenação entre as leis no mesmo 

ordenamento, como exigência para um sistema jurídico eficiente e justo”. A autora 

está se referindo ao necessário diálogo entre todas as fontes jurídicas como um 

desafio do aplicador do direito contemporâneo, uma vez que há legislação nacional 

e internacional que convergem ou que se conflitam, consagrando no Brasil a Teoria 

do Diálogo das Fontes de Erick Jayme. Afirma Cláudia Lima Marques (2003,p.71): 

[...] “diálogo” em virtude das influências recíprocas, “diálogo porque 
há aplicação conjunta das duas normas ao mesmo tempo e ao 
mesmo caso, seja complementarmente, seja subsidiariamente, seja 
permitindo a opção voluntária das partes pela fonte prevalente 
(especialmente em  matéria de convenções internacionais e leis 
modelo) ou mesmo por ter uma solução flexível e abeta, de 
interpretação, ou a solução mais favorável ao mais fraco da relação. 

Comumente haveria conflito da lei no tempo e exclusão de uma delas por 

meio da ab-rogação, derrogação ou revogação. No entanto, hoje a melhor doutrina 

busca a coordenação entre as normas do ordenamento jurídico, procurando uma 

eficiência funcional do sistema plural e complexo. Assim, foi proposto pelo professor 

Erick Jayme da Universidade de Heidelberg o “diálogo das fontes”, numa 

coordenação flexível e útil das normas em conflito no sistema, considerando os 

novos paradigmas da pós-modernidade e sua fluidez, que não comportam mais uma 

monosolução. (MARQUES,2016, p.42-43). A autora faz uma análise dos possíveis 

diálogos existentes entre as seguintes normas brasileiras: o Código de Defesa do 

Consumidor de 1990 e o Código Civil de 2002 e a superação do conflito entre elas, 

sempre seguindo os ensinamentos do mestre. 

A linguagem do direito hoje cabe pluralismo como um valor jurídico que 

significa ter à disposição, opções, possibilidades tornando-se infinitas as 

possibilidades de estudar o direito comparado. diz Erick James (1996.p.131)  

“[...] a teoria pós-moderna do direito comparado não perturba o 
existente ou comprovado. Ela deseja encontrar enfrentar novas 
perguntas e inquietações. Estas perguntas originam-se por um lado, 
do exame e prova de como os valores pós-modernos realizam-se e 
efetivam-se nas ordens jurídicas. Estes valores são a pluralidade, a 
coexistência de diferentes culturas, a Narração e a Comunicação, 
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assim como o significado existencial de sentimentos e sensações. 
Por outro lado, novas perguntas do direito comparado podem ser 
feitas com base na análise e descrição das modificações culturais de 
nosso tempo e nos seus reflexos jurídicos.  

No início do século passado, dadas as circunstâncias de risco que envolviam 

a nascitura sociedade de consumo, foi preciso reconhecer a necessidade de 

relativizar alguns princípios. Em virtude das dificuldades de honrar compromissos 

assumidos pelos contratantes, em particular aos contratos celebrados antes da 

primeira guerra mundial, por exemplo, foi preciso relativizar o princípio da pacta sunt 

servanda. A base, da obrigação contratual, como já mencionado, é que todos somos 

seres livres, racionais e capazes para manifestar a vontade. Entretanto, com o 

advento da industrialização, a realidade já era outra; o indivíduo não era sempre livre 

para viver como bem entendesse, em uma sociedade consumista e cada vez mais 

complexa em suas transações comerciais.  

Convêm trazer à baila, ensinamentos de Washington de Barros Monteiro 

(1973, p.390-391), sobre os motivos ensejadores das impugnações à teoria da culpa 

ao longo do século XX no direito brasileiro. 

A teoria subjetiva tem sido vivamente impugnada. As principais 
objeções que contra ela se levantam são as seguintes: - em primeiro 
lugar, o conceito de culpa é por demais impreciso, sua noção fugidia, 
tanto que os juristas não lograram, até agora, apreende-lo e fixa-lo. 
Em segundo lugar, apresentam-se na vida moderna numerosos 
casos de responsabilidade sem culpa, como acontece, em nosso 
direito positivo, quanto à lei de acidentes do trabalho (Dec - lei n.º 
7.036, de 10-11-1944) e quanto à responsabilidade do locatário pelo 
incêndio do prédio locado (Cód. Civil, art.1.208). Em terceiro lugar, 
finalmente, porque ela traduz o acolhimento do individualismo 
jurídico, fonte de tantos males, pelo egoísmo que encerra, pela 
desmesurada exaltação do indivíduo. [...] Por isso mesmo, 
numerosos e notáveis juristas têm procurado substituí-la por outra 
construção jurídica, a teoria da responsabilidade objetiva, que se 
apresenta sob duas faces no direito moderno, a teoria do risco e a 
teoria do dano objetivo. 

 

As teorias da responsabilidade objetiva, tiveram maior relevância inicialmente 

nas relações trabalhistas, segundo informa Washington de Barros Monteiro (1973, 

p.392-394), quanto aos acidentes de trabalho, o empregado era obrigado a provar a 

culpa do empregador e adstrito às testemunhas, sempre colegas de trabalho e 

subordinados ao empregador, sempre saía derrotado. Diz o autor que por obra das 

teses de Sauzet e Sainctelette, juristas da França e da Bélgica respectivamente, 
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mudaram o foco da discussão trabalhista antes presa à responsabilidade contratual 

do empregador (dependente de culpa), agora visa o dever contratual do empregador 

de velar pela segurança e incolumidade de seus empregados. Se o acidente ocorre, 

a culpa é presumida; o empregador só deixa de ser responsável se provar a culpa do 

empregado, invertendo-se o ônus da prova. É a teoria da responsabilidade contratual, 

que foi logo substituída pela teoria da responsabilidade objetiva, a qual o dever de 

indenizar do empregador independe de culpa de qualquer das partes e 

posteriormente pela teoria do dano objetivo, segundo o qual, ensina o autor no 

mesmo tópico como sendo “O agente deve ser responsabilizado não só pelo dano 

causado por sua culpa como também por aquele que seja decorrência de seu 

simples fato; uma vez que no exercício de sua atividade, ele acarrete prejuízo a 

outrem fica obrigado a indeniza-lo”. 

Para Carlos Roberto Gonçalves (2008, p.1) “responsabilidade exprime ideia 

de restauração de equilíbrio, de contraprestação, de reparação de dano. Sendo 

múltiplas as atividades humanas, inúmeras são também as espécies de 

responsabilidade,” [...]. A responsabilidade civil, tem sido o tema mais discutido dos 

últimos tempos no direito privado contemporâneo, com numerosas aplicações e 

novidades doutrinárias, dadas as constantes necessidades surgidas no cotidiano. A 

teoria do risco se iniciou na França, no final do século XIX, dando nova roupagem ao 

código civil de Napoleão, com a finalidade de dar soluções adequadas, eficientes e 

equitativas aos conflitos de interesse. A teoria do abuso do direito, relativizou os 

efeitos da propriedade e do contrato; em relação à responsabilidade do empregador 

pelos danos cometidos pelo empregado com a presunção jure et de jure. Para 

garantir a segurança do ofendido, foi preciso mudar o foco da responsabilidade civil, 

antes pautada na conduta do autor do dano. 

Apesar das diversas mudanças da sociedade e dos novos textos legislativos, 

assevera Cláudia Lima Marques (2016, p.61) leciona que: “Dogmas e paradigmas 

novos podem ter surgido, mas os antigos continuam a existir e conviver, e se dogmas 

é dokein (pedra), o edifício que construímos tem sempre como base os dogmas”. 

Portanto, explica a autora que para bem entender o presente, é necessário conhecer 

o passado e suas bases, para uma boa interpretação das leis. 
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No mesmo sentido leciona Nelson Rosenvald (2017, p.29) para quem os 

conceitos possuem história e vida, sendo parte de um refinamento de descobertas. 

O autor baseia-se em análise semântica do filósofo Paul Ricoeur para examinar o 

termo responsabilidade na atualidade e explica que, em direito civil, ainda é definida 

em sentido clássico como uma obrigação de reparar danos que causamos por nossa 

culpa ou em virtude de lei e, no direito penal, como um castigo. Completa o autor 

dizendo que o adjetivo responsável traz consigo complementos, pois alguém é 

responsável por seus atos e por de terceiros postos aos seus cuidados, sendo 

assim, responsáveis por tudo e por todos. Segundo o autor: 

[...] “exige-se um horizonte hermenêutico mais amplo para o conceito 
de responsabilidade. 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. Este é um caminho seguro para uma 
ordem jurídica que se queira justa”. 

A importância que tem a ideia de autonomia da vontade, originaria do direito 

natural, tem sua formação dogmática nas ideias de Kant, segundo o qual “a pessoa 

humana tornou-se um ente de razão, uma fonte fundamental do direito, pois é através 

de seu agir, de sua vontade, que a expressão jurídica se realiza” (MARQUES, 2016, 

p.64). Tais conceitos, foram passados pelos pandectístas do século XIX. No entanto, 

diz a autora, que a teoria do contrato social de Rousseau exerceu grande influência 

sobre o direito contratual, já que a autoridade estatal encontra seu fundamento no 

consentimento dos sujeitos de direito, os cidadãos. “Assim, o contrato é a base de 

toda a sociedade”. 

Na concepção tradicional de contrato, a relação contratual seria “obra de dois 

parceiros em posição de igualdade perante o direito e a sociedade, os quais 

discutiriam individual e livremente as cláusulas de seu acordo de vontade” 

(MARQUES, 2016, p.71). Porém, com a revolução, industrialização e a massificação 

do consumo, as figuras antes existentes de vendedor e comprador, ganharam outros 

elementos intermediários, quais sejam, os fabricantes, produtores, construtores, 

montadores, distribuidores, importadores, tornando o contrato mais complexo.  

Além do mais, para obter os produtos e os serviços postos no mercado 

muitas vezes o consumidor, contrata intermediado por banqueiros através das 
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financeiras, administradoras de cartões de crédito, bancos etc. É possível afirmar 

que há liberdade contratual de dizer as cláusulas do contrato? Para existir liberdade 

na contratação é necessário ter a posse de todas as informações, o que não 

acontece nas relações de consumo. E para melhor ilustrar, Andressa Jarletti 

Gonçalves de Oliveira (2014,p.51/57), diz que são três as dificuldades enfrentadas 

pelos consumidores, perante o mercado financeiro, identificados no consumo de 

crédito: a vulnerabilidade do consumidor; a assimetria de informação; a 

complexidade econômica e jurídica dos empréstimos bancários, além da 

vulnerabilidade inerente a todos os consumidores, em alguns casos a 

vulnerabilidade é agravada, em razão das condições pessoais ou pela necessidade 

acentuada de uso do crédito, o que torna o consumidor hipervulneravel.  

Assim sendo, não somente no trato com a responsabilidade civil, mas em 

relação a todos os temas em direito evoluiu ao longo dos anos e isso foi 

necessário, uma vez mudadas as regras do fornecimento dos produtos e dos 

contratos, novos princípios seriam necessários para a realização da justiça, 

conforme veremos no próximo tópico. 

 

2.1.2. Os reflexos na evolução do conceito de responsabilidade civil, a 

vulnerabilidade do consumidor e as práticas abusivas previstas na Lei 8.078 de 

11 de setembro de 1990. 

 

Como visto anteriormente, a responsabilidade é tema dos mais antigos, com 

prolongada construção jurídica até os nossos dias. “O termo responsabilidade, 

embora com sentidos próximos e semelhantes”, como diz Silvio de Salvo Venosa 

(2004,p.12-13), “é utilizado para designar várias situações no campo jurídico”, como 

o dever que tem o sujeito de assumir as consequências de suas ações ou de um 

evento, a exemplo do capitão do navio em relação a sua tripulação; gerando assim o 

dever de indenizar, ainda que não tenha praticado pessoalmente um ato antijurídico. 

 Sendo assim, o dever de indenizar exsurge tanto da responsabilidade direta 

como da indireta do agente causador do dano. A verificação da culpa, no Código 

Civil/2002 regula-se pelos artigos 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553. A base sobre o que 

repousa a teoria clássica da culpa (lato sensu) abrangendo o dolo e culpa (stricto 
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senso) abrangendo a culpa e que impliquem em vulneração ao direito alheio ou 

acarretem prejuízo a outrem, surge a obrigação de indenizar.  

O sistema jurídico brasileiro adotou o sistema dualístico de imputação de 

responsabilidade civil. A regra é o fundamento da imputação de responsabilidade em 

face de uma conduta culposa denominada de responsabilidade civil subjetiva e 

somente em vias de exceção, a responsabilidade civil em face do risco, chamada de 

responsabilidade civil objetiva. Ou seja, em regra a culpa lato sensu (dolo ou culpa 

estricto sensu) deve ser comprovada para que seja reparado o dano, enquanto que a 

responsabilidade objetiva prescinde de prova da culpa. 

Fundamenta-se a responsabilidade objetiva, como já examinado, na 

Teoria do Risco, segundo o qual, aquele que exercer atividade perigosa, por si só já 

assume os riscos do exercício da atividade e tem o dever de reparar os danos que 

por ventura possam ser causados a terceiros, ainda que não haja culpa em seu agir; 

pois o que importa, não é a punição do causador do dano e sim o ressarcimento do 

lesado para que se devolva o equilíbrio entre eles e lançando um olhar mais 

humanista em direção à valorização da vítima.  

E assim, como várias são atividades de riscos assumidas pelos 

fornecedores, igualmente várias são as modalidades de teorias surgidas na doutrina 

a partir da teoria do risco, a exemplo da teoria do risco-proveito, do risco-profissional, 

do risco-excepcional, do risco-criado e a do risco integral. (NUNES,2015, p.150). 

Apesar da realidade demonstrar situações de risco para o consumidor, sua 

proteção somente foi editada em 1985 na Resolução 39/248 por meio da 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, positivando o princípio da 

vulnerabilidade no plano internacional. No Brasil, foi editada a Lei 8.078/90 – Código 

de Defesa do Consumidor, mas, antes dela, na prática dos tribunais era recorrente o 

entendimento das questões consumeristas baseadas nas doutrinas civilistas de 

responsabilidade, a exigir a prova da culpa.  

Segundo Silvio de Salvo Venosa (2004, p.197), o CDC, foi concebido dentro 

da filosofia da necessidade de se criar um instrumento processual que protegesse 

toda uma classe de consumidores lesados ou prejudicados por determinado produto 

ou serviço. O CDC tem caráter interdisciplinar e por isso criou, nele próprio, um 

microssistema jurídico com normas de direito civil, comercial, administrativo, 
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processual e penal, abarcando com os seus princípios, normas de direito público e 

de direito privado, formando o que chama de “terceiro gênero”, o “direito social”. 

Era necessário reconhecer a vulnerabilidade do consumidor na ordem 

jurídica, reconhecendo assim que há uma desigualdade entre as partes, consumidor 

x fornecedor e era necessário assim ser reconhecido visando o devido equilíbrio. Diz 

Héctor Valverde Santana (2014,101) “A subsistência do sistema econômico 

capitalista exige um mercado forte. Logo, não se reconhece como boa política a 

existência de um consumidor fragilizado, pois representa um risco para a economia 

de mercado”. 

É preciso encontrar um justo equilíbrio entre o direito à segurança do 

indivíduo, como cidadão e como consumidor e as atividades empresariais 

necessárias ao desenvolvimento da economia. E o Direito, está em busca disso. 

Como já estudado anteriormente, o aumento progressivo dos riscos 

produzidos pelo processo produtivo e o consumismo gerado através do domínio do 

crédito para o consumo, a publicidade enganosa e abusiva, cláusulas contratuais 

abusivas formatadas em contratos de adesão, motivaram a necessidade de coibir os 

abusos impostos, mormente pelas grandes empresa, aos consumidores em geral 

Michael César Silva (2012,on-line), nesse contexto histórico-social, demandava-se 

por uma legislação que se alinhasse às necessidades da sociedade e que 

resguardasse os seus direitos, desenvolvendo-se, efetivamente, a ideia de proteção 

do consumidor, parte presumivelmente vulnerável, em posição de patente 

inferioridade em face aos conglomerados econômicos.  

     Além de vulnerável, era preciso reconhecer que o consumidor estava 

exposto a diversas práticas abusivas, e uma delas é a prática da obsolescência 

programada, que fere princípio da informação e da boa-fé do consumidor. 

As práticas abusivas no Brasil, equivalem ao que no direito comparado se 

refere a unfair practices no direito norte-americano, consideradas práticas desleais no 

direito europeu, segundo lição de Bruno Miragem (2016, p.101) e são 

comportamentos que abusam da boa-fé do consumidor e de sua situação de 

inferioridade econômica ou técnica e, por tais razões, são consideradas ilícitas. O 

CDC descreve no art. 39, alguns comportamentos que são vedados aos 

fornecedores, dissociado da existência anterior de contrato de consumo, continua o 
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autor, e devem ser interpretados em sentido comum e a expressão abusividade 

assinalando a conduta, deve ser entendida não somente como o “conceito tradicional 

de abuso do direito, senão também de abuso de posição jurídica pelo fornecedor”. 

Leciona Leonardo de Medeiros Garcia (2016, p.306), que a noção de 

práticas abusivas tem relação com a teoria do abuso do direito, previsto no art. 187 

do CC, não sendo admissível no direito brasileiro o exercício de direito absoluto e 

somente é reconhecido se exercido de modo leal e sem desvio de finalidade, do 

contrário é considerado ato ilícito e o parâmetro utilizado é o princípio da boa-fé 

previsto no art. 4.º do mesmo diploma legal. O princípio da boa-fé constitui parâmetro 

para aferir os limites do abuso do direito. “Quando não houver lealdade no exercício 

do direito subjetivo, de forma a frustrar a confiança criada em outrem, o ato será 

abusivo e considerado ato ilícito”. 

As práticas abusivas no direito do consumidor brasileiro estão previstas no 

art. 39 do CDC, em face da relação de poder do fornecedor em relação ao 

consumidor e as hipóteses previstas não se esgotam, face ao reconhecimento da 

criatividade negocial, cujas espécies vão sendo construídas pela jurisprudência, a 

exemplo da venda casada, envio não solicitado de produto ou serviço, dentre outras. 

Salienta ainda o autor que com essa delimitação de conduta, o legislador, através do 

mencionado dispositivo legal, acabou por estabelecer uma “clara delimitação da 

autonomia privada do fornecedor como agente econômico, traçando limites ao 

exercício da liberdade de iniciativa e a criatividade que caracteriza a atividade 

econômica em um sistema de economia de mercado” (MIRAGEM,2016, p.104). 

A conduta abusiva pode ainda ser verificada, quando ocorre 

comportamento contraditório chamado, segundo Garcia (2016,p.307-308) de venire 

contra factum proprium, que se insere na “teoria dos atos próprios”, ou seja, ao criar 

uma expectativa legítima em outrem não pode voltar a traz, sendo considerado 

abusivo contradizer seu próprio comportamento de lealdade e confiança. E o outro 

tipo citado pelo autor é a supressio (Verwirkung) e a surrectio (Erwirkung). Na 

supressio ocorre a extinção de direito pelo seu não exercício por longo tempo, 

causando na outra parte a expectativa de que tal direito não será mais exercido e se 

acaso exercido será considerado abusivo. Já a surrectio, depende da “omissão no 
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exercício do direito; do transcurso de um determinado período, geralmente variável, e 

indícios objetivos de que esse direito não mais seria exercido”. 

As condutas previstas no artigo 39 do CDC são consideradas cláusulas 

abertas, pela doutrina majoritária, porque a cada dia surgem novas condutas 

consideradas pela jurisprudência. Estabelece o dispositivo legal que: “É vedado”, ou 

seja, é proibido ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 

abusivas, praticar aquelas condutas previstas nos incisos I a XIV.  

 Se o fornecedor, por exemplo, “condicionar o fornecimento de produto ou 

de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, 

a limites quantitativos”, estará praticando, segundo a doutrina e a Jurisprudência uma 

venda casada. Essa é uma prática comum geralmente nos contratos bancários, 

quando o fornecedor condiciona a abertura de conta corrente à contratação de outra 

prestação de serviço a exemplo de seguro, cartão de crédito, cesta de serviços; em 

cobrança de mensalidade por ponto extra, ponto adicional ao principal nos contratos 

de TV por assinatura (ARE 795634 AgR/RS, Rel.Luiz Fux 1ª.T, j.06/05/2014, DJe 

21/05/2014)27 etc. Essa prática encontra-se igualmente vedada pela Súmula 473 do 

STJ28 

O STJ também entendeu tratar-se de venda casada, a venda de relógio 

infantil só com 5 pacotes de bolacha da linha dos produtos “Gulosos”. Rec.Esp 

improvido (STJ-RESP 1.558.086/SP, Rel. Min. Humberto Martins. 2ª. T, j. 10.03.2016, 

DJe 15.04.2016). Neste caso, a abusividade foi considerada ainda pelo fato do 

marketing promover publicidade infantil, considerado consumidor hipervulneravel. 

 

27 EMENTA: “Consumidor. Televisão por assinatura. Net. Cobrança de mensalidade por ponto extra, 
ponto adicional ao principal. Irregular a cobrança pela transmissão do sinal, autorizada somente a 
cobrança pela primeira instalação do ponto e eventual manutenção e, quanto ao equipamento em si, 
possível a venda, aluguel ou comodato, não podendo a prestadora, contudo, converter o comodato 
em aluguel unilateralmente e sem anuência do consumidor, o que traduz prática abusiva e nula de 
pleno direito, sendo devida, nessas hipóteses, a repetição em dobro dos valores indevidamente 
pagos. Aplicação da Resolução 528/2009 e Súmula 09/2010, ambas da Anatel. Prefaciais afastadas. 
Sentença mantida. Recurso improvido.” 6. Agravo Regimental Desprovido. ARE 795634 AgR / RS - 
Agte.(s)  : Net Serviços de Comunicação S/A -Adv.(a/s)  : Marcia Mallmann Lippert e outro(a/s)-
Agdo.(A/S)  : Diego Velho Correa Meyer-Adv.(A/S)  : Guilherme Pederneiras Jaeger E Outro(A/S) 

28 SÚMULA n. 473: O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional 
obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, em 13/6/2012. Informativo nº 042. Período: 8 a 12 de fevereiro de 2010. 
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Outra prática considerada abusiva e recorrente tem sido a prevista no 

inciso II – “recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de 

suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e 

costumes”; ao utilizar o termo usos e costumes, o legislador privilegia o direito 

comercial e igualmente o fornecedor. Ocorre geralmente a retenção de mercadorias 

em situações de congelamento de preços, no entanto, lecionam os autores, que a 

norma deve ser interpretada conjuntamente com o art.41, que trata do tabelamento 

de preços. (MARQUES; BENJAMIN; MIRAGEM,2016, p1046). 

O inciso III também proíbe uma prática que era muito recorrente no 

mercado, o envio da mercadoria sem pedido do consumidor e se este não a 

devolvesse era cobrado. Assim, com o advento do CDC, o fornecedor que “enviar ou 

entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer 

qualquer serviço”; comete prática abusiva. Segundo a jurisprudência29, é uma 

indução a erro e uma violação ao direito à informação. A doutrina entende que essa 

atitude revela que o fornecedor tenta forçar a venda através de tática agressiva e por 

isso, quando combinado com o parágrafo único do art.39 “equiparam-se às amostras 

grátis, inexistindo obrigação de pagamento”. 

O legislador também se preocupou com os ainda mais vulneráveis, e 

previu no inciso IV – “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo 

em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus 

produtos ou serviços”; A proteção prevista neste dispositivo segundo os mesmos 

autores, tem base na Constituição Federal/88, que tem por objetivo a proteção do 

consumidor e também da dignidade humana. Ademais, deve ser assegurado o direito 

de escolha consciente e não por impulso como são comumente realizadas a exemplo 

 

29 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.458.136 - SP (2019/0055110-5) RELATORA : MINISTRA 
MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : LUIS FELIPE XAVIER KRUGNER ADVOGADO : 
LEONARDO AUGUSTO HIDALGO DE SOUZA - SP330008 AGRAVADO : ITAÚ UNIBANCO 
HOLDING S.A. ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134 ANDRÉA 
GIOVANA PIOTTO - SP183530 MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060 LUIZ 
FELIPE PERRONE DOS REIS - SP253676 DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que não 
admitiu recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado: Responsabilidade Civil 
Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória Envio de cartão de crédito não solicitado 
Danos morais. 1. Nulidade da sentença. Alegação afastada, uma vez que foram apresentadas as 
razões da decisão, as quais, embora sucintas, não se confundem com ausência de fundamentos. 2. 
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do 
consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável. Súmula 532 do C. STJ. (grifei) 
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das vendas oferecidas a consumidores idosos, considerados pela doutrina e pela 

jurisprudência, também como hipervulneraveis. 

Outras condutas vedadas citadas no rol exemplificativo do art. 39 do CDC 

são: V – “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”; a exemplo da 

cobrança taxas bancárias, pela remessa do extrato anual para fins de declaração do 

imposto de renda, ao correntista (AI 736560 SP Rel. Min. Marco Aurélio; j. 

20/06/2018; DJe-129 28/06/2018). 

VI – “executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e 

autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas 

anteriores entre as partes”; Um exemplo analisado no STF, foi o Agravo de 

Instrumento – (AI 770149/MS, Rel.Dias Toffoli, j.07/05/2012; DJe-093 11/05/2012) em 

que uma Universidade fornecendo serviço não solicitado, prevalecendo-se da 

superioridade contratual para impor obrigação de executar serviço sem prévia 

elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, e cobrou pelo 

estágio no NPJ, através de cláusula inserida em contrato de adesão. 

São muitos os exemplos de prática abusiva, que podem ser citadas, 

reconhecida nas práticas dos Tribunais, além das previstas pelo legislador no CDC, 

tais como “repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo 

consumidor no exercício de seus direitos”; “colocar, no mercado de consumo, 

qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos 

oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro)”; “recusar a 

venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a 

adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação 

regulados em leis especiais”; “elevar sem justa causa o preço de produtos ou 

serviços”; “deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar 

a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério”; “aplicar fórmula ou índice de 

reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido”; “permitir o ingresso em 

estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores 

que o fixado pela autoridade administrativa como máximo”.  
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Para driblar as práticas abusivas originadas da obsolescência programada, 

no ano de 2013 a Deputada Federal Andreia Zito (PSDB-RJ) apresentou o projeto de 

lei 5367/13, que previa a obrigação do fornecedor informar o tempo de vida útil do 

bem. Contudo, o termo fornecedor alcança o comerciante que muitas vezes não 

dispõe de condições de prestar informações, motivo pelo qual, foi arquivado e 

posteriormente foi apresentado o projeto 7875/2017, de autoria do Deputado Federal 

Ronaldo Zulke (PT-RS), identificando na proposta o fabricante, o construtor ou o 

importador, como o responsável de prestar as informações sobre o tempo de vida útil 

do produto, sempre de forma clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa. O 

projeto foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor, mas atualmente 

encontra-se paralisado aguardando ser analisada pela Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) (BRASIL,2014).  

Bem se vê que o legislador prima pela boa-fé objetiva nas relações de 

consumo, impondo um comportamento correto, honesto, transparente, equânime e 

proporcional; e vedando as práticas manifestamente contrárias à boa relação de 

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, o que 

é imprescindível em toda e qualquer democracia (DONNINI,2019,p.62). 

Na realidade, o direito do consumidor, deve buscar a observância e 

cumprimento dos seus princípios básicos e o respeito à dignidade, saúde e 

segurança, a proteção dos interesses econômicos, da melhoria da qualidade de 

vida, bem como da transparência e harmonia nas relações de consumo no direito 

brasileiro.  

O consumidor brasileiro começou a lutar por seus direitos e quando não 

atendido, passou a buscar arrimo na justiça, principalmente através dos Juizados 

Especiais Cíveis, nas causas de pequeno valor econômico que independem de 

representação por meio de advogado, cobrando do fornecedor, não somente o 

ressarcimento dos danos materiais sofridos, mas também por danos morais ante o 

descaso do fornecedor em não resolver o problema no prazo legal. Os fornecedores 

promovidos se utilizaram do argumento de que o consumidor estaria banalizando o 

instituto do dano moral, dano este que somente podia ser reconhecido quando havia 

dano à personalidade. A espera pela resolução do problema era um mero 

aborrecimento, normal da vida em sociedade. Portanto, não indenizável. 
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É o que se examinará no próximo tópico.  

 

2.2  A modernidade e os custos impostos aos consumidores 

brasileiros. 

o Brasil se transformou na pátria das parcelas. Tudo é comprado a prazo 

e a principal consequência disto é que a nossa economia triplicou nos últimos cinco 

anos porque os consumidores preferem não observar as taxas de juros de seus 

financiamentos, principalmente entre consumidores de baixa renda, de público 

cativo, normalmente aqueles que não possuem contas bancárias, comprovantes de 

renda ou dinheiro para pagar à vista. (CARVALHO; SANTOS 2015, p.125). 

São utilizadas expressões convidativas e apelativas ao consumo através 

da mídia para convencer o consumidor. Diógenes Faria de Carvalho e Nivaldo dos 

Santos (2015, p.125), citam a frase conhecida dos consumidores brasileiros, 

“compre agora, pague depois”, transformando a realidade brasileira reclamando um 

instrumento jurídico adequado para dar conta das questões de superendividamento 

econômico, de conteúdo social. O endividamento excessivo ou 

superendividamento30 é definido pela melhor doutrina como a “impossibilidade global 

do devedor pessoa física, consumidor leigo e de boa-fé de pagar todas as dívidas 

atuais e futuras de consumo”. 

Explica Cláudia Lima Marques (2012, p.408) 

[...] o “superendividamento” é uma crise de solvência e de liquidez do 
consumidor (com reflexos em todo o seu grupo familiar), crise que 
facilmente resulta em sua exclusão total do mercado de consumo, 
comparável a uma nova espécie de “morte civil” (SULLIVAN; 
WARREN; WESTBROOK, 1989): a “morte do homo economicus” 
(LORENZETTI; MARQUES, 2005). Prevenir tal efeito negativo da 
sociedade de consumo atual e do acesso ao crédito é o melhor dos 
caminhos. 

 

30 Estudos recentes apontam que 60 milhões de brasileiros têm dificuldade em renegociar suas 
dívidas, e o quadro tende a piorar devido a um cenário que combina oferta de crédito com juros altos, 
publicidade abusiva, ausência de educação financeira e de mecanismos efetivos de combate à 
inadimplência. Teresa Liporace, gerente de programas e políticas do Instituto, abriu o debate 
pontuando que o tema é um desafio enorme para o País. A professora titular da UFRGS 
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) Cláudia Lima Marques concordou e afirmou que o 
superendividamento é um problema sistêmico, que se mantém vivo por meio da exclusão das 
pessoas superendividadas. (Seminário Idec: 9 abr.2018 https://guiadosbancosresponsaveis.org.br/de-
olho-nos-bancos/2018/tratamento-ao-superendividamento-é-um-desafio-para-o-país-afirma-idec/) 
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O brasileiro não tem o hábito de poupar, porque já sofreu anos de 

recessão monetária com reajustes diários de preços, não sendo possível manter 

equilíbrio financeiro suficiente para investimentos a longo prazo. Sendo assim, o 

endividamento econômico dos consumidores tornou-se um fato inerente à atividade 

econômica, conforme lecionam Diógenes Faria de Carvalho e Nivaldo dos Santos 

(2015, p.127) e “numerosos consumidores estão se endividando para consumir 

produtos e serviços, sejam essenciais ou não”. “Vive-se uma verdadeira economia 

ou cultura de endividamento”. 

Após bombardeado por todos os lados os consumidores, se quiserem ter 

a capacidade de alcançar e manter posição social desejada, devem desempenhar 

suas obrigações sociais e proteger sua autoestima, serem vistos e reconhecidos e, 

se não conseguem, a exclusão social de fato acontece. A impossibilidade de 

pagamento das dívidas tira a paz do indivíduo, o incapacita para as funções sociais, 

porque não tem nome limpo no mercado, levando o indivíduo a comprometer sua 

própria subsistência e de sua família. A banalização do crédito para consumo e o 

bombardeio midiático com apelos constantes de sedução a compras de produtos e 

serviços acarreta dano ao consumidor por comprometimento de sua renda 

necessária à sua subsistência, interferindo na sua vida familiar, social, além de 

trazer conflitos psíquicos, trazendo uma grande desestruturação na vida dos 

consumidores. (CARVALHO; SANTOS, 2015, p.128) 

Tem sido parte do cotidiano do indivíduo enfrentar os grandes desafios 

nas relações de consumo, desde o amanhecer ao anoitecer, quando compra o pão, 

toma um lanche, sai pro almoço, paga um transporte. Pode sofrer uma descortesia, 

perder um compromisso por um atraso que não deu causa. Tudo pode ser 

considerado motivo para pedir um dano moral ou devem ser considerados mero 

aborrecimento? Essa pergunta vai depender do caso concreto. O termo mero 

aborrecimento, também tem sido entendido assim, ao argumento da formação da 

indústria do dano moral, favorecendo o enriquecimento ilícito, por tais motivos, são 

utilizados pelos tribunais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

além do bom senso por ocasião da aplicação da pena, analisando como critérios as 

condições econômicas do acusado. 
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Para Dennis Verbicaro, João Vitor Penna e Silva e Pastora do Socorro 

Teixeira Leal (2017, p.84), há uma crescente perda de confiança no judiciário em 

razão da banalização da proteção jurídica do consumidor considerada indústria do 

dano moral e do mero aborrecimento. Segundo dizem: 

“No atual momento, vive-se um clima de desconfiança recíproca 
entre consumidores e fornecedores, uma espécie de “paz armada” 
no aspecto informacional e comportamental. O consumidor não 
acredita nas informações do empresário, e sim no testemunho de 
outros consumidores por meio de sites especializados (ex: Reclame 
aqui etc.) [...] o fornecedor por sua vez, menospreza a importância do 
consumidor ao omitir informações essenciais ao consumidor, 
premeditando influenciar negativamente a liberdade de escolha pela 
supressão de dados que possam influir negativamente na opção do 
consumidor, aumentando, sobremaneira, a conflituosidade social”. 

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2018, 

através do órgão Especial, após analisar pedido da OAB/ RJ, cancelou por 

unanimidade a Súmula 75 de 2008, conhecida como a súmula do “mero 

aborrecimento”, na qual afirmava 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”. Segundo sustentou a OAB/RJ, a expressão “mero aborrecimento” é muito 

vaga e sujeita a interpretações, não podendo ser objeto de súmula, que deve ser o 

mais objetiva possível para diminuir incertezas e aumentar a segurança jurídica. 

A Súmula 75 do TJ/RJ, foi criada em 2005, como reação à alegada 

“indústria do dano moral, em face da quantidade de ações ajuizadas perante o 

judiciário em busca de indenizações por dano moral, onde em tese, o autor não 

alegava situação vexatória ou de efetiva dor e sofrimento intenso. Apesar da Súmula 

ter sido pronunciada no Estado do Rio de Janeiro, era e ainda é adotada em todo o 

país, de acordo com o caso concreto.  

Apesar de ainda haver muita decisão entendendo como um mero 

aborrecimento vários casos de negligência sofrida pelo consumidor pelo descaso do 

fornecedor, alguns tribunais já têm reconhecido o cabimento do dano moral, quando 

comprovado o atendimento frustrado do consumidor, objeto de estudo do próximo 

tópico. 
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2.3 A judicialização da reparação de danos materiais e morais na 

questão consumerista: Reflexões sobre a banalização do mero aborrecimento 

na jurisprudência nacional. 

 

A sociedade industrial, segundo Ulrich Beck (2016.p.107-109) era 

caracterizada pela produção e distribuição de bens, e tinha confiança no progresso e 

no controle dos riscos através da ciência. No entanto, esta foi totalmente substituída 

pela sociedade de riscos onde a ciência e a técnica não possuem condições de 

avaliar e predizer os riscos capazes de abalar a saúde humana e o meio ambiente. A 

sociedade de risco se caracteriza pelo fato de que as técnicas convencionais são 

absolutamente ineficientes e incapazes de prevenir os desastres ambientais, diárias 

ameaças nucleares, epidemias e o aumento de conflitos armados. Para o autor, as 

forças produtivas, o progresso técnico e econômico encontra-se cada vez mais 

confuso ante a produção dos riscos, impossibilitando até o desenvolvimento de 

teses sobre a lógica da produção e distribuição dos riscos sem haver uma 

comparação com a lógica da distribuição da riqueza. O risco é fruto da pós-

modernidade marcada por avanços da ciência e da tecnologia e um 

desencadeamento da estrutura da sociedade industrial, responsável pelo incremento 

da própria produção de bens e serviços e no consumo humano. 

Além do mais, os riscos se intensificaram através da globalização. Esta 

constitui um dos fenômenos sociais mais importantes da vida contemporânea pela 

intensificação da interdependência e das relações sociais mundiais, transformando o 

mundo em um “único mundo”, de modo que a mudança de um grupo afeta os outros, 

provocando a mutação da vida cotidiana e traduzem novas formas de risco, os quais 

não são imediatamente claros e por isso incalculáveis e imprevisíveis (GIDENS 

2001, p.52). 

Se a vida se tornou instável e repleta de riscos, como o direito pode 

proteger a dignidade do consumidor? Diante de tanta diversidade e de tantas 

mudanças, como tutelar direitos ditos universais? Para Santana (2014, p.34/38) o 
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homem é dotado de razão, portanto tem dignidade. O que não tem razão é coisa, 

tem preço. A dignidade é um valor interno e absoluto que não admite substituição 

por outro valor equivalente. Não há preço para a dignidade. Trata-se de um atributo 

inerente ao ser humano, superior a todos os outros.  

Por tais razões várias teorias passaram a considerar distintas variáveis, 

pautados nas experiências socialmente vivenciadas, e fatores científico e políticos 

subjazem a identificação e gerenciamento dos fatores de risco da sociedade 

moderna, os quais devem ser objeto de segurança jurídica. Ademais, o fenômeno do 

consumo de massas implica em maior exposição humana a danos decorrentes dos 

processos produtivos e do fornecimento de bens de consumo e a ofensa ao dever 

de proteção à saúde e segurança do consumidor pode implicar danos materiais e 

morais que devem ser ressarcidos (BARROSO; SILVA, 2018, p.144). 

A massificação do consumo em esfera global, com significativas 

implicações no tecido social, acarretou o elastecimento da esfera das 

responsabilidades para reparar circunstâncias danosas causados aos consumidores, 

não amparadas pelo direito civil. No Brasil, a Lei 8078/90 (CDC) segundo Silvio de 

Salvo Venosa (2009,p.225), é um divisor de águas no direito brasileiro, podendo-se 

afirmar existir um direito anterior e outro posterior à Lei do Consumidor no 

ordenamento jurídico brasileiro, denominado o direito do consumidor na categoria de 

“novos direitos”, surgidos no decorrer do século XX, em decorrência das 

transformações sociais e tecnológicas colocando em cheque os demais códigos 

existentes.  

Consagrado pela doutrina como um microssistema jurídico, pois nele se vê 

matéria civil, penal e administrativa, o CDC foi baseado no art.5.º, Inciso XXXII; 

art.170, inciso V, da Constituição Federal de 1988 e art. 48, dos atos das disposições 

transitórias. A proteção do consumidor é considerada a proteção da própria ordem 

econômica. 

O CDC surgiu para acompanhar o crescimento social, entrelaçado em sua 

complexidade e gerador constante de novos danos à pessoa, em grave violação aos 

direitos humanos. Com ele surgiu a responsabilidade civil por dano extrapatrimonial, 

inclusive coletivo e difuso. Seus instrumentos e conceitos são constantemente 
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atualizados a fim de tutelar os direitos dos consumidores, os quais são 

constantemente reconfigurados (MELLO,2014, p.42). 

O consumidor em geral é vítima de vários transtornos decorrentes das 

relações de consumo. Via de regra, o consumidor crente na solução dos problemas 

busca os fornecedores através das assistências técnicas, que por sua vez não 

conseguem resolver o problema estrutural, de fabricação, acabam não solucionando 

o problema do consumidor que acabam buscando arrimo para seus direitos junto ao 

Poder Judiciário.  

A crescente demanda judicial, em grande parte perante os Juizados 

Especiais Cíveis por não dependerem de intermediação de advogado nas causas 

até 20 salários mínimos, principalmente cumulada com pedidos de reparação por 

danos morais pelo descaso na solução dos problemas pelos fornecedores, e como 

visto no tópico anterior, fez nascer o argumento de que se estaria banalizando o 

instituto do dano moral, para obter indevidos ganhos financeiros, como uma 

verdadeira “indústria do dano moral” e assim, com base nesse entendimento 

generalizado, os Tribunais e Juízes, ao pretexto de erradicar essa “indústria do dano 

moral”, passaram a decidir que se tratava de um “mero aborrecimento”, tornando-se, 

inclusive, uma matéria sumulada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

posteriormente revogada.  

O fundamento das decisões judiciais nos casos de pedido de reparação 

por danos morais nas causas consumeristas sempre foi e continua sendo a ausência 

de violação a atributos inerentes ao direito da personalidade, os sentimentos de 

honra e dignidade imagem, bom nome, fama, dor, mágoa, tribulações, sofrimento 

intenso, vexame ou humilhação. Nesses casos, os tribunais não reconhecem existir 

danos morais indenizáveis, eventuais ofensas que não afetem os atributos da 

personalidade na forma informada. Em seguida, examina-se os argumentos de dois 

casos concretos julgados pelos tribunais de justiça dos Estados. Um do TJ de Minas 

Gerais e do Amapá por má prestação de serviço; outro do TJ do Estado de Mato 

Grosso do Sul por descumprimento contratual; e do TJ do Estado do Espírito Santo, 

sobre a qualidade de produto na prestação de serviço. 

Analisando o caso da comarca de Itaúna TJ-MG - AC: 

10338170006161001 MG, em que Melquer Mateus Gonçalves e outros contendem 
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contra a Concessionária da Rodovia MG-050 S.A e Relator: Marco Aurelio Ferenzini, 

Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 19/12/2019), os apelantes 

autores se insurgem contra a decisão de primeiro grau que reconheceu haver dano 

material pela falha na prestação de serviço da empresa em não manter a estrada em 

bom estado de conservação, ocasionando acidente de veículo, mas não reconheceu 

danos morais, mesmo a parte autora alegando dor no dia do acidente, bem como 

haver ficado à pé por ocasião do fato e outros dias consecutivos até o recebimento 

do veículo, não podendo exercer suas atividades normais. No entanto o tribunal 

entendeu não haver prova do abalo psicológico ou das lesões de ordem moral, 

configurando-se mero aborrecimento. Segundo consta da ementa: 

O dano moral decorre de violação a atributos inerentes ao direito da 
personalidade, no que se insere o dano à honra, imagem, bom nome 
e fama. O fato de ter havido falha na prestação de serviços não 
ofende os sentimentos de honra e dignidade do autor, não tendo 
provocado mágoa e atribulações na esfera interna pertinente a 
sensibilidade moral, até mesmo porque não houve abalo, nem 
constrangimento, vexame, humilhação ou aflição exacerbada que 
pudesse autorizar a conclusão pela existência de danos morais, 
limitando-se a meros aborrecimentos do cotidiano (TJ-MG - AC: 
10338170006161001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 
Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 19/12/2019). 

Verifica-se que o consumidor no caso em estudo, não foi compensado 

pelos transtornos sofridos aos quais não deu causa e salvo melhor entendimento, 

não tinha obrigação nenhuma de suportar tais transtornos por desídia da empresa ré. 

O mero ressarcimento do dano material não paga os problemas que teve de enfrentar 

ao longo do tempo que permaneceu sem seu transporte, dependendo de transporte 

público ou de terceiros para locomoção habitual. Se não configura dano moral, mas 

causou problemas suportados pelo consumidor, seria uma nova espécie de dano 

ainda não especificada em lei?. São casos assim que hoje permeiam a doutrina de 

indagações quanto a hipótese de “novos danos”, objeto que será examinado no 

próximo capítulo. 

 Outros exemplos de recentes julgamentos no mesmo sentido, se verifica 

no Recurso Inominado 0044596-18.2017.8.03.0001 do Tribunal de Justiça do Amapá, 

e órgão julgador a Turma Recursal. Julgado em 30/4/2019 Relator: José Luciano De 

Assis, igualmente considerando que a falha na prestação de serviço não afeta 

direitos da personalidade.  
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O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, conforme 

decisão da 1ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul TJ-MS - 

Apelação Cível : AC 0826365-21.2018.8.12.0001 MS 0826365-21.2018.8.12.0001. O 

autor da ação contende contra a Editora Três Comércio de Publicações Ltda que foi 

contratada para fornecer revistas de culinária mensalmente e não cumpriu. “O 

simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, 

que é necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e 

sofrimento indenizável por sua gravidade. Segundo o relator, o desgosto, insatisfação 

e o desgaste enfrentado pelo apelante em decorrência da inadimplência da apelada, 

seria uma espécie de punição e não de compensação pela dor moral desvirtuando o 

instituto e não houve comprovação de agressão aos direitos da personalidade. Como 

já se examinou linhas atrás, a indenização tem por objetivo, punir, compensar e 

prevenir. Isso não foi observado no caso em exame. 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. TJ-ES- APL 0019528-

23.2013.8.08.0048. Órgão Julgador Terceira Câmara Cível.  Publicada em 

13/09/2019 Julg 29/08/2017. Relatora Elisabeth Lordes, os autores pedem o 

reconhecimento de dano moral, pela demora excessiva e injustificada na entrega 

das chaves de imóvel, frustrada a real expectativa do consumidor na concretização 

de vontades de moradia própria além da péssima qualidade do acabamento e 

emprego de material de terceira categoria. A decisão foi nos seguintes termos: 

“A utilização de materiais de construção abaixo da qualidade 
esperada, bem como a ausência de ralo na varanda e ducha 
higiênica nos banheiros representa apenas mero 
aborrecimento, uma vez que o dissabor inerente à expectativa 
frutada da qualidade da construção do imóvel se insere no 
cotidiano das relações comerciais, não ocorrendo, assim, 
qualquer afronta ou lesão ao seu direito da personalidade que 
pudesse ensejar a pretendida condenação de danos morais. 2. 
Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e 
discutidos os presentes autos, em que são partes os acima 
mencionados. Acorda a Egrégia Terceira Câmara Cível, à 
unanimidade, conhecer do recurso de SERGIO GONÇALVES 
VALETIM E ADRIANA ALVES QUEIROZ e DAR-LHE PARCIAL 
PROVIMENTO, nos termos do voto da Eminente Relatora.  

Apesar dos casos selecionados não corresponderem aos casos de 

obsolescência programada, que é o objeto desta pesquisa, servem para mostrar que 

nos mais diversos casos de relação de consumo, havendo qualquer transtorno, este 
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naturalmente altera a vida normal no cotidiano do indivíduo e consome seu tempo de 

vida, ainda não tem sido reconhecido pela grande maioria dos tribunais como algo 

de valor relevante, por entenderem não haver agressão aos atributos da 

personalidade.  Porque então as pessoas de um modo geral se sentem ofendidas 

quando a outra parte não cumpre ou demora demasiadamente em cumprir sua 

obrigação? Todos buscam enriquecimento sem causa? 

O evento passageiro e espontâneo, parece mais adequado ao 

entendimento de mero aborrecimento, normal na convivência em uma sociedade de 

risco. Porém quando incorporado no dia a dia por tempo prolongado, não se entende 

seja assim considerado, porque os direitos dos consumidores são negligenciados, 

desde sempre, sendo motivo de discussões internacionais desde que em 15 de 

março de 1962, o então Presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy enviou 

mensagem ao congresso defendendo os direitos dos consumidores à segurança, 

informação e de ser ouvido. Revertendo a situação atual, não seria a banalização do 

dano moral e sim a banalização do mero aborrecimento. 

O instituto da responsabilidade civil, baseado nos pilares tradicionais de 

culpa, dano e nexo causal, não mais se sustenta, principalmente após o advento do 

Código Civil de 2002, que enaltece o ser humano e o dever de ressarcir assumindo 

nova roupagem. “Sob essa nova perspectiva mais humanitária, a responsabilidade 

civil vem sofrendo constantes mutações”. É o que entendem Carliana Luiza Rigoni e 

Rodrigo Goldschmidt (2019,p.49), inclusive alertando que apesar da sua essência 

continuar a mesma, no que se refere à condição de ressarcir o indivíduo por dano 

sofrido, os elementos que compõem a responsabilidade civil foram sendo 

modificados por diferentes interpretações. 

Há notória insatisfação dos consumidores brasileiros no que se refere às 

relações pós-consumo com os fornecedores, principalmente, os de grande porte. O 

dano moral, constitui, no contexto prático, o segundo maior assunto em número 

apresentado perante o Poder Judiciário estadual brasileiro, conforme informado no 

item 10.1 do relatório “justiça em números 2019” do Conselho Nacional de Justiça, e 

representam 3,74% de todas as ações judiciais impetradas na Justiça nacional. 

Representa separadamente 13,54% dos assuntos mais demandados nas Turmas 

Recursais e 12,4% nos Juizados Especiais.  
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Certamente que nem todos os temas consumeristas levados aos tribunais 

mereceu acolhida, pois somente na avaliação do caso concreto é possível saber o 

que deve e do que não deve ser considerado um dano moral. De qualquer forma 

serve de alerta para os operadores do direito e de matéria prima para investigação 

científica e amadurecimento do direito interno. 

Verifica-se que durante a evolução histórica da sociedade em face das 

mudanças políticas e econômicas, a noção de responsabilidade foi tomando 

contornos diversos daquela inicialmente entendida até o início do século XX, onde 

havia confiança na ciência e no progresso. No entanto, a constante evolução 

tecnológica e a expansão comercial através da globalização, trouxeram a 

insegurança do risco. 

O direito entrou em crise, não conseguindo dar segurança jurídica às 

vítimas das relações de consumo e precisou se adequar à nova realidade global, 

reconhecendo a desigualdade entre as partes e a vulnerabilidade do consumidor, 

inclusive, dialogando com outros diplomas legais nacionais e internacionais, para a 

prevalência da melhor justiça. 

Em consequência do descumprimento de normas de fabricação de 

produtos de qualidade, e solução de problemas no prazo legal, muitos consumidores 

se viram obrigados a buscar a justiça para a solução de seus problemas e em muitos 

casos, requerendo indenização por danos morais, alegando haver suportado vários 

transtornos relacionados ao caso concreto e a perda de tempo para a solucionar os 

problemas sem êxito, o que motivou a edição da Súmula 75, pelo Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro, considerando tratar-se de mero aborrecimento. Esse 

entendimento, na verdade, foi banalizado e utilizado por vários outros juízes e 

tribunais do país, na pretensão de evitar a alegada “indústria do dano moral”, pelos 

acionados.  Referida súmula foi revogada em 17 de dezembro de 2018 pelo próprio 

Tribunal que a editou, após questionamento da OAB do Rio de Janeiro. 

Na realidade, tem sido observado o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção dos interesses econômicos, da melhoria da qualidade de 

vida, bem como da transparência e harmonia nas relações de consumo no direito 

brasileiro?  
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Segundo a Seccional da OAB-RJ, a Súmula 75 tornou-se uma 

jurisprudência defensiva que não atende à sociedade, privilegiando os maus 

prestadores de serviço e não resolveu os problemas dos consumidores após treze 

anos de vigência, além de haver um choque de realidade entre sua  aplicação e o 

atual entendimento do STJ, que vem consolidando a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor e, segundo esse princípio, todo tempo desperdiçado pelo consumidor 

para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano 

indenizável (OAB-RJ,2018). 

Ao contrário do pretendido pelo TJ-RJ, evitar a judicialização banalizada 

de pedidos incoerentes de danos morais em aventuras jurídicas, entendimento esse 

seguido por todos os tribunais do país, houve uma legitimação aos abusos das 

grandes empresas e ao contrário, ao invés de reduzir, aumentou a judicialização no 

país., fomentando a discussão do assunto e sua evolução doutrinária e 

jurisprudencial (Rio de Janeiro, 2018-a). 

Já se vê mudança de entendimento dos tribunais brasileiros, quanto a 

indenização por danos morais a partir das recentes decisões do STJ. A premissa era 

no sentido de que danos morais somente eram reconhecidos se restasse 

demonstrada a ofensa a um dos atributos da personalidade, entendidos como sendo 

a honra, a imagem, dor, humilhação, vexame, sofrimento intenso. Todos critérios 

subjetivos, enquanto que os problemas enfrentados pelo consumidor nas relações 

de consumo, são todos objetivos, ou seja, decorrem do próprio fato concreto e por 

isso independem de comprovação.  

A partir da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, a doutrina tem 

discutido novos danos a serem reconhecidos como uma nova categoria de dano 

moral ou categoria autônoma. É o que se estudará a seguir. 
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CAPÍTULO III - A TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR E A 

POSIÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA 

 

Diversas têm sido as situações onde fornecedores ignoram a legislação e, 

ao invés de fornecerem produtos de boa qualidade, fornecem produtos defeituosos 

ou fadados à rápida obsolescência, o que constitui, em tese, prática abusiva, além 

de gerar riscos e prejuízos ao consumidor que, por diversas vezes, se viu obrigado a 

buscar a justiça para solucionar os problemas que nem deveriam existir, e que em 

existindo, poderiam ter sido solucionados de pronto pelo fornecedor, eis que não foi 

o consumidor quem deu causa ao problema. 

A Apple por exemplo, enfrenta processo na França por crise com iPhones 

antigos, lançados entre 2014 e 2016, pela redução em suas performances. 

(CABRAL, 2017). Advogados acusam a Apple de projetar iPhones para um 

desempenho cada vez pior à medida que envelhecem, com a finalidade de vender 

mais. A Apple defende-se alegando que através de um processo chamado 

“’smoothing” (suavização), a vida útil da bateria e velocidade de desempenho de 

seus iPhones eram reduzidas para proteger os circuitos dos aparelhos de 

envelhecerem por conta de novas programações, aplicativos ou atualizações”. 

(CONTROL F5, 2018) 

Aqui no Brasil, segundo noticiado pelo Procon de Minas Gerais, a Appel 

do Brasil foi multada em R$ 2 milhões de reais por problemas no iPhone 7 e iPhone 

7 Plus, por apresentarem vício de qualidade, com perda de funcionalidade do 

microfone, após a atualização para o software IOS 11.3.1, o que causou prejuízo a 

coletividade, fato ocorrido após 24 de abril de 2018, aumentando sensivelmente o 

número de reclamações dos consumidores, o que ainda não revela a extensão dos 

danos, considerando que muitos consumidores deixam de fazer o registro de suas 

reclamações. (MINAS GERAIS,2019) 

Em 22 de novembro de 2019, o Suporte da Apple, publicou sua lista de 

produtos clássicos e obsoletos, alertando os proprietários de produtos iPhone, iPad, 

iPod ou Mac, que podem obter serviços e peças da Apple ou dos Centros de Serviço 

Apple (ASPs) por até cinco anos após a suspensão da fabricação do produto (ou por 
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mais tempo, se exigido por lei), e que a suspensão se deu porque tais produtos se 

encontram tecnologicamente obsoletos (APPEL COMPUTER BRASIL LTDA,2019). 

As revistas de informática TechTudo (ALVES,2019) e Techmundo, 

alertam que dentre os produtos listados pela Apple, a exemplo do iMac de 21,5 

polegadas, MacBook Pro Retina 13” e 15”; o iPod Touch 4ª.geração o iPad 2 e o 

iPhone 5, já  deixaram de ser fabricados há mais de 7 anos e somente agora a 

empresa veio a público prestar tais informações (iPhone 5 entra na lista de obsoletos 

da Apple e não terá mais suporte, 2019). 

Outro exemplo de empresa condenada por prática de obsolescência 

programada foi a Ford Motors Company Brasil, quando decidiu lançar no mesmo 

ano, 1999, duas versões do mesmo automóvel Ford Fiesta 1.0, modelo 2000, uma 

lançada em junho e a outra em outubro, sendo que esta última trouxe substanciais 

mudanças no estilo, em relação ao modelo anterior, levando o Ministério Público de 

Sergipe, a ingressar com Ação Civil Pública por prática abusiva da fabricante, sendo 

o caso julgado em grau de recurso REsp 871172/SE,  4ª.Turma do STJ 

(BRASIL,2016). A corte entendeu se tratar de obsolescência programada que leva à 

substituição calculada, premeditada e prematura, injustificada e em tempo curtíssimo 

de um produto recém lançado por outro. Ademais, isso levou à rápida 

desvalorização do outro produto, anteriormente lançado, causando enorme prejuízo 

ao consumidor. 

Eletrônicos e carros em especial, e outras tecnologias têm um tempo de 

vida propositalmente curto justamente para que seja inevitável trocá-los em curto 

espaço de tempo, para que seja mais lucrativo para os fornecedores através das 

vendas constantes para as empresas (CONTROLF5,2018).  

Certamente, em trazendo muitos transtornos para o consumidor que 

crente na solução dos problemas buscam as assistências técnicas, que por sua vez 

não conseguem resolver o problema estrutural, de fabricação, acabam buscando 

arrimo para seus direitos junto ao Poder Judiciário.  

A crescente demanda judicial, em grande parte perante os Juizados 

Especiais Cíveis por não dependerem de intermediação de advogado nas causas 

até 20 salários mínimos, principalmente cumulada com pedidos de reparação por 

danos morais pelo descaso na solução dos problemas pelos fornecedores, fez 
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nascer o argumento de que se estaria banalizando o instituto do dano moral, para 

obter indevidos ganhos financeiros, como uma verdadeira “indústria do dano moral” 

e assim, com base nesse entendimento generalizado, os Tribunais e Juízes, ao 

pretexto de erradicar essa “indústria do dano moral”, passaram a decidir que se 

tratava de um “mero aborrecimento”, tornando-se, inclusive, uma matéria sumulada 

de número 75 no ano de 2005 no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

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”. 

Posteriormente, esta Súmula foi revogada por unanimidade pelo Órgão Especial do 

próprio Tribunal no ano de 2018, acolhendo pedido31 do Centro de Estudos e 

Debates do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CEDES e 

representado pela OAB/RJ no processo n.º 0056716-18.2018.8.19.0000, baseado na 

Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Na prática, verificou-se haver estimulado 

a “indústria do mero aborrecimento”. 

 

31 0056716-18.2018.8.19.0000 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Des(a). MAURO PEREIRA 
MARTINS - Julgamento: 17/12/2018 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO 
ESPECIAL SÚMULA 75, DO T.J.E.R.J. CANCELAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 
DANO MORAL. POSSIBILIDADE.PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A 
REQUERIMENTO DO CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CEDES, MEDIANTE PROVOCAÇÃO DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO (OAB/RJ). PROPOSIÇÃO 
DE CANCELAMENTO DO VERBETE SUMULAR Nº 75, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TENDO 
EM VISTA A EXISTÊNCIA DE JULGADOS DESTA CORTE, E TAMBÉM DO STJ, NO SENTIDO DE 
QUE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL É, SIM, CAPAZ DE GERAR DANO MORAL, DESDE 
QUE HAJA LESÃO A ALGUM DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE, ADOTANDO-SE 
A TEORIA OBJETIVA, EM DETRIMENTO DA TEORIA SUBJETIVA A QUE ALUDE O ENUNCIADO 
DE SÚMULA, QUANDO FAZ REFERÊNCIA AO MERO ABORRECIMENTO, EXPRESSÃO 
DEMASIADAMENTE AMPLA E CAPAZ DE GERAR AS MAIS DIVERSAS E VARIADAS 
INTERPRETACÕES, POR PARTE DE CADA MAGISTRADO, DIANTE DE CASOS CONCRETOS 
FUNDADOS EM UM MESMO FATO DANOSO, COM VIOLAÇÃO, ASSIM, DOS PRINCÍPIOS DA 
ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. JULGADOS DESTA CORTE DE JUSTIÇA QUE, DESDE 
OS IDOS DE 2009, TRAZEM DENTRE OS DIREITOS DA PERSONALIDADE O TEMPO DO 
CONTRATANTE, QUE NÃO PODE SER DESPERDIÇADO INULTILMENTE, TOMANDO POR BASE 
A MODERNA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SÚMULA QUE NÃO MAIS SE 
COADUNA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTE SODALÍCIO, E, QUE ACABA POR 
SERVIR DE AMPARO PARA QUE GRANDES EMPRESAS, EM FRANCA VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, CONTINUEM A LESAR OS DIREITOS DOS CONTRATANTES, 
SOB O AMPARO DE QUE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO É CAPAZ DE GERAR MAIS 
DO QUE MERO ABORRECIMENTO. ACOLHIMENTO DA PROPOSTA DE CANCELAMENTO DO 
ENUNCIADO Nº 75, DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTE TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. 
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Apesar da revogação da súmula 75 do TJRJ, muitos juízes e tribunais 

continuam decidindo no mesmo sentido até os dias atuais. Não que não existam 

casos que possam ser assim entendidos, pois somente ao exame casuístico é 

possível avaliar se existe ou não dano imaterial de natureza temporal ou existencial, 

a justificar a justa compensação,  a exemplo dos casos julgados por espera em fila 

bancária além do tempo estabelecido em lei municipal Recurso Especial Nº 

1.823.471 - Ro (2019/0187004-2) Relator : Ministro Raul Araújo; Agravo em Recurso 

Especial Nº 1.490.839 - MT (2019/0113117-3) Relator : Ministro Presidente do STJ; 

Agravo em Recurso Especial Nº 1.302.934 - MT (2018/0131487-9) Relator : Ministro 

Moura Ribeiro. Esse entendimento de que o pedido de indenização por danos 

morais seria uma indústria de locupletamento ilícito, passou a ser atacado com 

veemência pela doutrina pátria ao argumento de que se estaria estimulando a 

conduta lesiva do fornecedor que por não ser punido reitera sua conduta 

desrespeitosa e ilícita e continua submetendo o consumidor, a situações vexatórias 

de mau atendimento e o compelindo a desperdiçar o seu tempo para solucionar o 

problema criado pelo fornecedor, além de construir pouco a pouco uma insegurança 

jurídica e gerando situações de injustiça. 

Ingressou no mundo jurídico e vem ganhando força a Teoria aprofundada 

do desvio produtivo do consumidor pelo prejuízo do tempo desperdiçado e da vida 

alterada do professor Marcos Dessaune, cujo propósito é o de debelar injustiças 

cometidas pela “indústria do mero aborrecimento”. Atualmente, juízes e tribunais32 já 

a têm reconhecido nos seus julgamentos a reparação pela injusta perda de tempo e 

outros embaraços como prática abusiva do fornecedor de produtos e serviços. 

O tempo, segundo Marcos Dessaune (2017, p.162-163) é um recurso 

produtivo limitado intangível, ininterrupto e irreversível e tais características o torna 

inacumulável e irrecuperável e o consumidor tem direito de o dispor segundo melhor 

lhe aprouver, para o empregar nas atividades de sua preferência, segundo sua 

escolha. 

 

32 Data de 2012 o primeiro julgado colegiado do Superior Tribunal de Justiça reconheceu o dever de 
reparação de danos morais decorrentes da espera excessiva de pé em fila de agências bancárias, 
durante o qual a pessoa ficou impossibilitada de ir ao sanitário, decisão proferida pelo Min. Rel. Sidnei 
Beneti,  reconheceu dano moral pela perda do tempo associada a outros elementos fáticos (BRASIL, 
STJ. REsp 1.218.497/MT, 3ª.turma, julgado em 11/09/2012, DJ 17/09/2012). 
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Assim, este capítulo visa examinar a responsabilidade civil do fornecedor 

e a tutela jurídica dada aos bens jurídicos relevantes dos consumidores e quais têm 

sido as consequências de sua violação no direito brasileiro e analisar a hipótese de 

que a tutela dada aos bens jurídicos relevantes pela consequência de sua violação é 

o reconhecimento da necessidade de reposição das perdas sofridas pelo 

consumidor que nada fez para gerar o prejuízo; ao contrário, sofreu várias perdas, 

dentre elas, a perda do tempo de sua existência trabalhando para obtenção de 

recursos para o fim de obter bens de consumo que servirão aos seus propósitos de 

trabalho, estudos ou lar, os quais findam por serem desperdiçados, tais recursos, e 

no ciclo vicioso o consumidor acaba desperdiçando novamente seu tempo 

trabalhando para adquirir outro produto ou  em busca de solucionar o problema do 

produto obsoleto. 

 Esse prejuízo, como visto não é apenas material, mas, também imaterial, 

que merece seja indenizado e somente agora o Estado, por meio dos tribunais, tem 

despertado para entender a sua importância como bem jurídico, conforme 

apresentados a seguir. 

 

3.1 Dos novos danos; do dano temporal e do dano existencial nas 

relações jurídicas. 

 

No decorrer do segundo capítulo, pôde-se observar que os paradigmas 

da responsabilidade civil foram sofrendo constantes mudanças para o fim de se 

adequar de forma mais justa possível às mudanças sociais evidenciadas após a 

revolução industrial. Afirma Cavalieri Filho (2009, p.17), que nos dias atuais, 

praticamente tudo se relaciona com consumo e por essa razão é possível afirmar 

que o CDC instituiu uma nova área da responsabilidade civil nas relações de 

consumo, independente da responsabilidade civil tradicional.  

Não era mais possível vincular a indenização a uma conduta ilícita e à 

culpa, pois nem todo dano é decorrente de uma culpa, nem de um ato ilícito, mesmo 

assim, por causar um dano afeta a dignidade humana, não sendo justo que a vítima 

fique sem a devida compensação. O direito atual volta-se, portanto, para a injustiça 

do dano. Segundo Caitlin Sampaio Mulholland (2009, p.74):  
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A aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana na teoria 
da responsabilidade civil cumpre, portando, uma dupla função: 
identifica as hipóteses de dano injusto gerado à pessoa e indica o 
parâmetro para a quantificação deste dano, através da quantificação 
pessoal do ofendido; e serve como critério para, numa situação de 
impossibilidade de prova da causalidade, estabelece a obrigação de 
indenizar, priorizando a figura da vítima do dano.  

 

Também foi estudado no capítulo anterior, a respeito das práticas 

abusivas, sem contar que ao longo do trabalho, sempre se debruçou na questão da 

obsolescência programada, como uma prática abusiva, portanto ato antijurídico, que 

acarreta não somente dano material e mas também se entende acarretar dano 

existencial (porque ofende um projeto de vida).  

A prática abusiva ofende o ordenamento jurídico de consumo, porque 

afeta um princípio, o da boa-fé, acarretando lesão à legítima expectativa do 

consumidor entre outros valores protegidos pela lei consumerista. Conforme Fábio 

Holanda e Janile Viana (2018p.112), algumas das características da sociedade de 

consumo é a produção excessiva de bens, sem pensar na qualidade e durabilidade 

do produto, “não possuindo o destinatário final informações suficientemente 

esclarecedoras sobre a longevidade desse bem”. Porém, somente neste capítulo 

será possível desenvolver a ideia central do tema proposto. 

As práticas abusivas podem acarretar danos materiais ou patrimoniais e 

pessoais. Farias, Braga Neto e Rosenvald (2019, p.313) lecionam, entre outras 

coisas que “a oposição entre danos patrimoniais e extrapatrimoniais se localiza no 

conteúdo econômico. o dano patrimonial é o reflexo econômico da lesão, seja esse 

dano de origem pessoal ou material”. Distinguem conceitualmente cada um deles a 

seguinte forma: 

[...] O dano material é uma lesão a objetos do mundo externo (sejam 
eles coisas corpóreas ou bens imateriais). [...] formulação que se 
contrapõe à de dano pessoal, constatado no momento em que a 
ofensa se volta a valores relacionados à pessoa do ofendido, em 
qualquer de seus múltiplos aspectos. Em uma cumulação objetiva, os 
danos pessoais poderão dar azo a danos patrimoniais ou 
extrapatrimoniais. 

 

Em síntese, segundo os autores, temos duas espécies de dano a saber, o 

patrimonial e o pessoal. O patrimonial se divide em corpóreos (materiais) e 
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incorpóreos (imateriais) e o pessoal, qualquer dano contra a pessoa. As espécies de 

dano patrimonial (lesão a interesse econômico) segundo Farias, Braga Neto e 

Rosenvald (2019,p.314-322), por sua natureza, os danos patrimoniais são 

subdivididos em três seguimentos: os danos emergentes (positivos),  “nascidos da 

ação ou omissão danosa”; os lucros cessantes (negativo) é a perda de “ganhos que 

afluiriam ao patrimônio da vítima se não tivesse ocorrido o dano” e a perda de uma 

chance, a “oportunidade dissipada de obter futura vantagem ou de evitar um prejuízo 

em razão da prática de um dano injusto”.   

Portanto, os danos corpóreos (materiais) ou incorpóreos (imateriais), são 

todos patrimoniais, porque afetam o patrimônio da vítima. O dano patrimonial de 

natureza emergente segundo lição de Cavalieri Filho, [...] importa efetiva e imediata 

diminuição no patrimônio da vítima em razão do ato ilícito. [...] é tudo aquilo que se 

perdeu, sendo certo que a indenização haverá de ser suficiente para a restitutio in 

integrum”. Em relação aos lucros cessantes, ensina o mesmo autor que se observa 

na “perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição 

potencial do patrimônio da vítima”. No que se refere a perda de uma chance, (parte 

d’une chance), diz o autor que ainda não há consenso se deve ser considerada dano 

material ou moral, se uma subespécie de dano emergente ou se subespécie de lucro 

cessante, ou se uma espécie autônoma. A teoria da perda de uma chance 

argumenta que o dano ocorre quando em virtude do ato de alguém, há a perda da 

possibilidade de uma vantagem futura e não da própria vantagem em si (CAVALIERI 

FILHO,2009, p.72-75). 

Em relação ao dano pessoal, é doutrinariamente subdividido em dano 

moral e dano estético. Com exceção do dano estético, a jurisprudência brasileira 

vem admitido em todos os demais casos, genericamente, como dano moral33, 

 

33 INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - ART. 47, CDC - DANO PESSOAL OU 
CORPORAL - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO SEGURADO (DENUNCIANTE) E SEGURADORA 
(DENUNCIADA) - ADMISSIBILIDADE - DANOS MORAIS - VALORAÇÃO - Em se tratando de 
contrato de seguro, havendo dúvida quanto ao real alcance das cláusulas ali constantes, estas devem 
ser interpretadas em favor do segurado, tendo em vista o artigo 47 da Lei 8.078/90, que dispõe que 
""as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor"". 
Precedente do TJMG. Reconhecido o dever da seguradora de honrar a cobertura do sinistro, é 
permitido ao Julgador proferir decisão condenatória diretamente contra ela. A possibilidade de se 
condenar diretamente a seguradora, apenas retira o entrave causado pelo pagamento regressivo, 
mas não elide a responsabilidade do causador do acidente em relação à vitima do acidente. Compete 
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porque é o que tem como base legal, o previsto no art. 186 do Código Civil/2002 e 

constitucional. Contudo, como já dito anteriormente, o homem encontra-se no vértice 

da Constituição Federal/1988 e em primeiro lugar encontra-se a observância aos 

princípios fundamentais, os quais são a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, 

entre outros.  

O dano pessoal de natureza moral tem-se flexibilizado em razão da vida 

de relações cotidianas cada vez mais complexas, não podendo se enquadrar em 

uma forma cujos paradigmas não alcance a entrega correta do direito a quem, 

definitivamente, o tenha. Tanto que, como já foi visto no tópico 2.3, e em 

concordância como Marcos Dessaune (2017, p.135), a compreensão jurisprudencial 

do mero aborrecimento, não se sustenta. 

Atualmente a doutrina tem se debruçado na análise dos novos danos 

pessoais com o propósito estudar os danos na vida de relações do indivíduo, bem 

como o dano biológico, surgindo na Itália, a teoria do dano existencial, após decisão 

da Corte de Cassação. Alessandra Guida (2015), em artigo publicado no site 

Filodiritto informa que o Tribunal de Gênova com a sentença de 25/05/1974, 

reconheceu dano biológico no art.2043 do código civil italiano e garantiu danos 

materiais e imateriais. Diz que em 2003, o panorama tradicional muda com os 

acórdãos do Tribunal de Cassação números 8827 e 8828 e julgamento n.º 

7281,7282, 7283 de maio de 2003, em que a Corte reconheceu se tratar de danos 

existenciais os danos aos bens fundamentais da pessoa e danos biológicos. 

Conforme entende a autora, esse reconhecimento jurisprudencial da extensão lata 

da noção de “dano não pecuniário”, como “dano pela lesão de valores inerentes à 

pessoa, e não mais apenas como “dano moral subjetivo”, pode, ser considerado 

adquirido pela ordem positiva e integra o ordenamento jurídico italiano e protege, de 

 

ao julgador arbitrar o valor da indenização por danos morais com adstrição aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à teoria do desestímulo, para que a condenação 
tenha seu real valor pedagógico. V.v.p. O dano pessoal/corporal é um gênero que abrange tanto a 
integridade física do ser humano quanto o dano moral, de sorte que, prevendo o contrato de seguro a 
cobertura de dano pessoal/corporal, neste estão abrangidos os danos morais e estéticos. Precedente 
do TJMG. ""É possível a cumulação de indenização por danos estético e moral, ainda que derivados 
de um mesmo fato, desde que um dano e outro possam ser reconhecidos autonomamente, ou seja, 
devem ser passíveis de identificação em separado"". (TJ-MG 105250508025820011 MG 
1.0525.05.080258-2/001(1), Relator: MOTA E SILVA, Data de Julgamento: 23/06/2009, Data de 
Publicação: 07/07/2009) 
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forma compensatória, a alteração da qualidade de vida do lesado em decorrência do 

ato ilícito. 

No Brasil, o dano existencial tem sido amplamente acolhido no âmbito da 

justiça trabalhista e, salvo algum equívoco, nenhuma aplicação na justiça comum 

civil ou consumerista, conforme pesquisa empírica realizada utilizando-se as 

palavras chave, “dano” e “existencial” para este estudo, não foram localizadas em 

nenhum site dos tribunais, decisões nesse sentido. Ainda em relação aos novos 

danos pessoais, alguns juristas estão examinando a perda do tempo existencial, 

como um possível dano pessoal, o qual pode decorrer de uma subdivisão do dano 

moral, ou um dano autônomo, outros o consideram o mesmo dano existencial, o que 

se verá em seguida. Não é para menos que haja uma certa confusão entre o dano 

existencial e o temporal, porque o ser humano, segundo Heidegger, depende do 

tempo para realizar suas ambições. 

Para o exame mais amiúde do dano temporal a que se propõe neste 

estudo, deve-se levar em consideração que uma das tendências da sociedade pós-

industrial é a valorização do tempo, conforme se pode notar no decorrer deste 

trabalho. A resolução das questões cotidianas demanda normalmente, portanto, 

alguma perda de tempo e, por isso, são consideradas normais e aceitáveis, exceto 

quando extrapolam a razoabilidade. 

Para relembrar, conforme visto no primeiro capítulo no item 1.4, Martin 

Heidegger (1990, p.222), ao contrário do pensamento Kantiano de infinitude do 

homem; entende que o ser humano é um ser temporal e é essa consciência de 

finitude que o impulsiona para a busca da realização de seus projetos com urgência. 

Para o filósofo, a existência humana está limitada a certas condições de 

mundanidade, seu modo de vida com os outros e isso é o que traz consequências 

éticas que o capacita ao enfrentamento da concorrência. Analisando o pensamento 

de Heidegger, verifica-se que o ser humano depende do tempo para suas 

realizações pessoais e conta com ele para alcançar seus objetivos, dentro de 

determinado período. 

O tempo já está materializado nos instantes em que é vivenciado, é o que 

assevera Heidegger (1990, p.126). O tempo é mais objetivo, ou seja, palpável, do 

que qualquer objeto. O mundo se movimenta porque o tempo existe. O mundo é 
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estático e o tempo é dinâmico, pois é o tempo que proporciona o movimento do 

mundo e é fator preponderante para o Ser da existência humana, sem o qual a 

pessoa humana não se projeta e, portanto, o tempo é um aliado de seu crescimento. 

Assim, para Heidegger esse tempo tem um carácter subjetivo e com base nesse 

pensamento é que se entende que, por ser o homem finito o tempo não pode ser 

desperdiçado.  

Entende-se, pois, que causar o desperdício do tempo de alguém é causar 

um dano temporal. 

É bom esclarecer que o dano temporal, apesar de ser um prejuízo a um 

determinado período existencial do ser humano, não se confunde com dano 

existencial propriamente dito, igualmente imaterial, porém de maior gravidade. O 

dano existencial, segundo leciona Soares (2009, p.44-45) é o que impossibilita a 

pessoa da vítima, de modo total ou parcial de prosseguir ou reconstruir seu projeto 

de vida (prejudice d’agrément) e isso ocorre normalmente nas dimensões, familiar, 

profissional, afetiva e outras relativas aos relacionamentos interpessoais e público. 

Por tais razões o dano existencial é subdividido em dano ao projeto de vida, 

aspirações, vocações (autorrealização) e dano à vida de relações, nos mais diversos 

ambientes, o ser humano deve se desenvolver de forma ampla e saudável, 

comungar com seus pares, compartilhando pensamentos, reflexões, sentimentos, 

através do contato (relações interpessoais), danos estes geralmente decorrentes de 

atos ilícitos. 

O indivíduo precisa “Ser” para o mundo e para si mesmo e o sucesso 

desse projeto depende de uma vida de relações humanas, ser no mundo com 

outros, coexistir, interagir. Diz Frota (2013, p.68), que podem resultar em dano 

existencial, aqueles que podem inviabilizar relacionamentos, os que possuem 

capacidade para “fulminar metas e objetivos de importância vital à autorrealização 

(dano ao projeto de vida), resultando no esvaziamento da perspectiva de um 

presente e futuro minimamente gratificantes”. O autor cita exemplos como a perda 

de um familiar; assédio sexual; terror psicológico no ambiente de trabalho; violência 

urbana ou rural; atentados promovidos por organizações extremistas e o terrorismo 

de Estado; prisões arbitrárias e erro judiciário, acidentes de trânsito e outros.  
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Analisa-se pois, que o dano existencial referido pelo autor tem uma 

dimensão subjetiva de realização pessoal e não na dimensão objetiva de deixar de 

usufruir do tempo (útil ou livre) para a prática de determinadas atividades, ainda que 

práticas vitais.  

Porém, no que se refere ao dano temporal ora estudado, Marcos 

Dessaune (2017. p,162) diz que é aquele que deve ser avaliado em duas 

perspectivas diferentes, o que é medido pelos relógios, que chama de tempo 

objetivo ou físico e o tempo subjetivo que é aquele tempo pessoal e finito de cada 

indivíduo:  

“Ontologicamente, filósofos e cientistas em geral convergem ao 
conceber o tempo sob duas perspectivas bem distintas. Na primeira 
delas, o tempo físico ou objetivo é um acontecimento natural [...] e é 
medido pelos relógios. Na segunda perspectiva, o tempo pessoal ou 
subjetivo é o suporte implícito da existência humana, isto é, da vida 
que dura certo tempo e nele se desenvolve. Dito de outra maneira, o 
tempo total de vida de cada pessoa é um bem finito individual, é o 
capital pessoal que, por meio de escolhas livres e voluntárias, pode 
ser convertido em outros bens materiais e imateriais, do qual só se 
deve dispor segundo a própria consciência. 

 

É na perspectiva desse tempo pessoal ou subjetivo tratado na teoria 

aprofundada do desvio produtivo do consumidor pelo prejuízo do tempo 

desperdiçado e da vida alterada, que se desenvolverá essa pesquisa, para os fins 

de avaliação da responsabilidade de fornecedor que coloca no mercado de 

consumo, produtos obsoletos. Porém, dentro de uma perspectiva do projeto de vida 

precedente ao consumo, ou seja o desperdício do recurso de tempo gasto 

inicialmente para conseguir dinheiro para comprar coisas inúteis, fadadas à 

obsolescência previamente programada para dar defeito em curto prazo, obrigando 

o consumidor a ter que comprar tudo outra vez, quando poderia estar investindo em 

outra coisa de sua preferência ou necessidade e de melhor qualidade e durabilidade. 

Mas antes de tudo, é preciso examinar o que o tempo significa para o 

Direito. O tempo tem valor jurídico? Qual a sua natureza? 

Como já examinado anteriormente, a questão do dano temporal passou a 

ser objeto de maior interesse da doutrina nacional, desde quando a jurisprudência 

dos tribunais passou a adotar o entendimento segundo o qual a perda de tempo 

constitui “mero dissabor” ou “contratempos normais do dia a dia”, sendo considerado 
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um “mero aborrecimento”. Porém, diz Flávio Tartuce, na apresentação à 2ª. edição 

do livro “ Dano temporal: o tempo como valor jurídico” (2019,p.10), que as teorias 

não são unânimes, convergindo no entendimento quanto a se tratar de um dano 

ressarcível e divergindo no que se refere a sua base teórica e por isso, o dano 

temporal é denominado de desvio produtivo (tese de Marcos Dessaune); outro grupo 

o considera dano moral em sentido amplo, ao qual se filia o autor e outro grupo que 

o considera dano autônomo, a saber: 

Ao analisar se o desperdício do tempo do consumidor seria valorável 

juridicamente e se seria uma espécie de dano indenizável, uma vez que novos 

valores trazidos pela Constituição de 1988 e o fenômeno da constitucionalização do 

direito privado vêm reorganizando os paradigmas da responsabilidade civil e novas 

espécies de dano indenizável, Bruno Amorim (2019,p.113), conclui que os desvios 

temporais indesejados, como levar um veículo à revisão, ou aguardar na fila do 

banco para ser atendido, são tolerados pelo consumidor por fazer parte da dinâmica 

que é própria da sociedade de consumo e são considerados naturalmente como 

desvios tolerados ou um mero aborrecimento inerente às relações de consumo. 

Todavia, a constância decorrente de falha ou da desídia dos fornecedores de 

produtos e serviços não podem ser assim considerados. 

De acordo com Bruno Amorim (2019, p. 138) o tempo é inerente ao ser 

humano que interage com o mundo dentre de um espaço temporal. O homem 

somente é livre, capaz de autodeterminar-se, quando pode dar ao seu tempo a 

destinação que bem lhe aprouver, ou que entenda necessária e tolerável segundo 

seus anseios. Assim sendo, as perdas de tempo, consideradas pela doutrina como 

“desvios temporais”, os quais sejam decorrentes de falha na prestação de serviço, 

não são uma decorrência natural da vida em sociedade de risco, “pois encontram-se 

completamente fora da esfera de vontade e escolha do consumidor. [...]. Ter que 

fazer alguma coisa, significa não poder fazer todas as demais”. Nesse caso conclui o 

autor que nessa seara, o dano temporal merece a atenção do Direito e no seu 

entender, o dano temporal tem natureza jurídica de dano moral, por ser o mais 

compatível com o ordenamento jurídico em vigor e concede maior eficácia ao 

instituto, além de dar maior abrangência por ser decorrente da frustração de um 
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projeto de vida, uma violação da autodeterminação que o indivíduo tem de gerir seu 

próprio tempo.  

Ademais, entende o autor (2019, p.131) que não há necessidade de 

categorizar o dano temporal como dano existencial, por este ser inerente ao seu 

próprio fundamento. Assim sendo, acredita-se, salvo melhor juízo, que o autor não 

faz distinção entre dano temporal e existencial, já que entende que a existência 

depende do tempo. Para um melhor entendimento, veja-se em suas palavras: 

É uma característica ínsita ao ser humano fazer escolhas segundo 
um projeto de vida. Esse aspecto é próprio de sua existência e a ela 
se liga indissociavelmente. Por conseguinte, quando suas escolhas 
são tolhidas resta evidente um dano ao seu projeto de vida, e, 
consequentemente, a sua existência. A este passo, o dano a um 
projeto de vida liga-se intimamente ao dano temporal. Ao fim e ao 
cabo, são atributos da existência humana indissociavelmente 
relacionados. (grifa-se) 

 

Importante ainda frisar, que Bruno Amorim entende que o dano temporal, 

é uma espécie de dano moral, tutelado pelo art. 5.º da Constituição Federal, por ser 

um bem inerente a existência humana e, portanto, é um direito fundamental, 

enquanto valor máximo de autodeterminação do indivíduo. 

Na mesma linha de entendimento, André Gustavo Corrêa de Andrade 

(2009, p.102), considera a perda de tempo como uma categoria ampliada de dano 

moral; Leonardo Medeiros Garcia (2010, p.67) e  Pablo Stolze (2013.p.32) 

igualmente entendem se tratar de dano moral , no entanto a perda do tempo livre do 

consumidor e Vitor Guglinski (2012) vê, não a perda do tempo livre e sim a perda do 

tempo útil como uma nova modalidade de dano moral. Já Sérgio Sebastião Barocelli, 

considera a perda do tempo, também como uma categoria de dano moral, porém 

pelos transtornos psicológicos infligidos ao consumidor. 

Em entendimento diverso, Maurílio Casas Maia (2013, p. 26 e 28), 

posiciona-se no sentido de que o dano ao tempo, seja ele livre ou útil não deve ser 

considerada uma espécie de dano moral e sim uma categoria lesiva autônoma, em 

decorrência do sistema aberto de tutela da Dignidade Humana de responsabilidade 

civil. No entanto, o autor explica, em trabalho publicado juntamente com Alexandre 

Morais da Rosa (2019, p.28), que a violação ao tempo seja ele útil ou livre deve ser 

considerada porque se vive na sociedade do cansaço. Há exigência constante de 

desempenho do indivíduo. Assim, mesmo o tempo de lazer ou de descanso parece 
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vinculado à atividade produtiva, pois tem caráter recuperador de energias. Para os 

autores, o tempo não pode ser mais encarado como um “fenômeno natural”, mas 

como “invenção social”, para controlar nosso semelhante e aumentar sua 

velocidade, por tais razões proliferam-se livros e cursos sobre como administrar bem 

o tempo, porque o tempo é um fator necessário à organização das múltiplas 

atividades exigidas do ser humano. Valorizar o tempo é valorizar a vida humana e 

que não cabe a ninguém “dizer como o tempo de outrem pode ser ocupado. Cada 

pessoa tem o direito de dispor e utilizar do seu tempo da melhor forma que lhe 

aprouver”.   

Segundo os autores (2019, p.71),  

O dano temporal, configura modalidade distinta e possui autonomia 
em relação as demais formas de dano, especialmente o dano moral 
[...] Resquarda os lapsos de tempo útil/produtivo que forem 
indevidamente subtraídos da vítima, a qual deixou de executar 
qualquer outra atividade com o poder de autogoverno que detém 
sobre o seu próprio tempo. 

[...] 

É comum a confusão entre as diferentes espécies de dano, ou ainda, 
a compreensão de que uma classificação abarca a outra. Visando 
demonstrar a diferença entre o dano existencial, o dano moral e o 
dano temporal. Embora contenham similaridades, cada uma 
contempla funções distintas. 

 

A expansão quantitativa e qualitativa dos pedidos de indenização, 

facilitada com a criação dos Juizados Especiais, sobretudo de natureza “existencial”, 

segundo Rigoni e Goldschmidt (2019,p.60), força seja reconhecida a importância de 

que os interesses supraindividuais sejam tutelados, “desestruturando o caráter 

eminentemente patrimonial das ações de reparação, reconhecendo a necessidade 

de tutela dos interesses existenciais atinentes a pessoa humana”. No entanto, 

advertem os autores que não é suficiente apenas fazer uma simples alusão à 

dignidade humana objetivando com isso justificar a tutela pretendida, porque isso 

pode prejudicar sua real proteção aos interesses do homem e causar a banalização 

do instituto.  

Dos componentes do dever de indenizar, a conduta do agente 

(ação/omissão), dano e nexo causal; o dano é hoje a peça mais importante na 

análise da indenização, para o amparo das vítimas e passou a apresentar algumas 

novas derivações; é o que lecionam Rigoni e Goldschmidt (2019, p.60). Afirmam os 
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autores que, no entanto, há muita dificuldade de se identificar, quanto aos critérios e 

métodos, quais danos sejam os merecedores de tutela: 

Grande parte das novas denominações de dano é resultado de um 
tratamento indevido e genérico do chamado dano moral, que 
acabava por abarcar formas de prejuízos que não necessariamente 
condizem com as balizas definidoras do dano moral. 

 

Os direitos da personalidade tutelam a essência da pessoa e as suas 

principais características, são absolutos, imprescritíveis e impenhoráveis, não sendo 

admissível fiquem desprotegidos por falta de enquadramento legal apropriado, 

sendo tarefa da doutrina e da jurisprudência trabalhar com profundidade para que 

não fiquem todos sob o manto do dano moral, demonstrando assim, os autores, que 

o dano temporal deve ser considerado uma categoria autônoma de dano (RIGONI E 

GOLDSCHMIDT 2019, p.66). 

No mesmo sentido, Maria Aparecida Dutra Bastos (2019,p.44) entende 

ser necessária uma categorização do dano temporal ante o surgimento de “novos 

danos” na sociedade atual, porque a globalização incendeia as lesões que a pessoa 

humana está sujeita a sofrer ao longo de sua existência, em consequência das 

transformações sociais e do “desenvolvimento após a Revolução industrial, 

demonstrando que a esfera do dano moral é cada vez mais extensa e subjetiva”. 

Para a autora, (2019, p.158) o tempo deve ser resguardado pelo Direito como um 

“bem jurídico do qual desabrocha todos os outros direitos da personalidade, não 

devendo ser imerso, de forma genérica, no terreno do dano moral”. 

A doutrina, portanto, ainda diverge quanto a natureza jurídica do dano 

temporal, no entanto converge que o dano ao tempo é indenizável, merecendo a 

tutela do Direito do Consumidor e, até de outros ramos do Direito, cujo dever é o de 

garantir sua dignidade, saúde e a segurança.  

Resumindo, o dano temporal é considerado dano moral para Bruno 

Amorim, André Gustavo Correa, Leonardo Garcia, Pablo Stolze, Vitor Guglinski e 

Sérgio Sebastião Barocelli, porque fere um direito da personalidade, seja tempo útil 

ou livre, porque faz parte dos direitos fundamentais existenciais. Como uma 

categoria lesiva autônoma, Maurílio Casas Maia, Rigoni e Goldschmidt e Maria 

Aparecida Dutra Bastos, porque o tempo é um bem jurídico e deve ser tutelado, o 
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qual decorre os demais direitos da personalidade e por isso não pode ser 

considerado dano moral. 

Já para a teoria do desvio produtivo do consumidor, o dano temporal tem 

cunho existencial, “porque o tempo é um recurso produtivo limitado que não pode 

ser acumulado nem recuperado ao longo da vida das pessoas e porque ninguém 

pode realizar, simultaneamente, duas ou mais atividades de natureza incompatível 

“[...] (DESSAUNE,2017,p.31). É o que se estudará a seguir de forma mais detalhada.  

 

3.2 A teoria do desvio produtivo do consumidor (DPC). 

 

Neste tópico, aborda-se apenas a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, pelo prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada de autoria de 

Marcos Dessaune, o qual servirá de único marco teórico. 

 Ao exame do primeiro capítulo, foi possível vislumbrar a transformação 

do modo de vida da sociedade, que antes vivia da manufatura, suprindo suas 

próprias necessidades, tornando-se posteriormente, uma sociedade de massas, 

industrializada, interdependente e sobrecarregada com o trabalho. Atualmente, 

através da tecnologia, busca-se a especialização do trabalho para que se torne cada 

vez mais leve e com mais tempo livre, que permita “viver com mais liberdade e 

qualidade de vida, gozando das facilidades, as comodidades, o conforto e o bem-

estar advindos da Revolução Industrial”. Segundo Marcos Dessaune, (2017, p.57): 

numa visão teleológica, isso significa dizer que nas relações de 
consumo em que a sociedade contemporânea se apoia, qualquer 
fornecedor tem a missão geral de promover o bem-estar, contribuir 
para a existência digna e possibilitar a realização humana do 
consumidor, [...]  

Então, diz o autor que a evolução histórica do modo de produção da 

sociedade, foram de dez mil anos para evoluir no modo de produção primitivo para 

um processo de produção capitalista e que o progresso tecnológico, econômico e 

organizacional transformou bandos  de indivíduos nômades e autossuficientes, em 

uma sociedade altamente especializada interdependente e relativamente 

desenvolvida em termos materiais, com a possibilidade  de desfrutar de facilidades, 

comodidades, conforto, bem-estar, liberdade e qualidade de vida. 
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Algumas peculiaridades são observadas no modo de produção capitalista, 

como a especialização profissional a qual leva a interdependência das pessoas, pois 

em dado momento o fornecedor também é consumidor de outro fornecedor, havendo 

uma dinâmica nessas funções e a interdependência das pessoas leva a 

necessidade de realização de trocas e as trocas são realizadas por meio das 

relações de consumo, exigindo que cada vez mais o dever de agir ético, para que 

todos possam “alcançar uma existência digna, obter bem-estar e ter os recursos 

produtivos liberados por meio das operações de troca”.(DESSAUNE, p.61) 

 São, portanto, atores das relações de consumo, o fornecedor, profissional 

especializado, que detém conhecimento técnico e informacional além de presumida 

superioridade econômica e jurídica. O consumidor, presumivelmente leigo, 

vulnerável e carente tem necessidades desejos e expectativas. São papéis 

intercambiáveis entre as pessoas economicamente ativas. Essa divisão de tarefas 

permite que produtos e serviços sejam produzidos com maior qualidade e oferecidos 

com maior eficiência. Segundo Marcos Dessaune (2017, p.59) o consumidor adquire 

ou utiliza esses produtos e serviços como destinatário final para satisfazer suas 

carências de modo a viver com dignidade e qualidade de vida. Assim, o consumidor 

ao liberar seus recursos produtivos, pretende obter condições de empregar seu 

tempo e suas competências nas atividades de sua história e preferência e não para 

resolver problema. 

Ao fornecedor cabe oferecer as seguintes utilidades no mercado, por 
intermédio do seu produto final: satisfação das necessidades, 
desejos e expectativas(carências) do consumidor: preservação dos 
recursos cognitivo, vitais e materiais do consumidor; preservação dos 
recursos naturais de uso comum, paralelamente à minimização dos 
impactos ambientais negativos decorrentes da atuação dele 
(fornecedor); promoção do bem-estar do consumidor; contribuição 
para a existência digna do consumidor; liberação dos recursos 
produtivos do consumidor; maximização qualitativa das utilidades 
individuais que já oferece. (DESSAUNE,2017, p.62) 

 

Para o autor, o tempo de vida é um bem existencial finito, inacumulável e 

irrecuperável e sempre que esse tempo é desperdiçado, ele não pode ser 

recuperado. Portanto, o prejuízo é inequívoco. Sempre que o consumidor tem que 

se desviar de atividades existenciais, como trabalho, estudo, descanso, lazer, vida 

social, para resolver um problema que não deveria existir, vai tentar repor essa 
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atividade em outro momento. Assim, assevera o autor, que há um deslocamento da 

próxima atividade e esta para um próximo momento até que a vida se acaba. 

Ninguém consegue realizar todas as atividades porque o tempo é finito. Sempre que 

se adia uma atividade existencial, desloca-se uma próxima atividade como se quer 

compensar o que vai ocorrendo sucessivamente de forma cumulativa, até que acaba 

o tempo de vida (DESSAUNE,2017, p.155)                                                                                                   

O prejuízo do consumidor está no fato da irrecuperabilidade desse tempo, 

quando desperdiçado tentando resolver problemas que não deveriam existir. Além 

do que, diz o autor, aderindo à doutrina civilista dominante, que pode o consumidor 

também sofrer danos materiais, seja dano emergente, denominado dano positivo, 

pois às vezes, tem gastos com telefone, gastos com transporte, gastos para 

contratar advogado, havendo uma redução do seu patrimônio; seja lucro cessante, 

denominado dano negativo, ou lucro frustrado, pela privação de um ganho 

esperável, como deixar de exercer uma atividade laborativa que naquele tempo 

perdido seria para auferir alguma renda (DESSAUNE,2017,p.125). 

Foi por discordância do entendimento doutrinário baseado no “mero 

aborrecimento” ou “mero dissabor” dotada por Cavalieri Filho e Bodin de Moraes, no 

sentido de que “aborrecimento, mágoa ou sensibilidade exagerada estão fora da 

órbita do dano moral, por fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar”, entendimento esse 

adotado pelos tribunais brasileiros que; Marcos Dessaune se insurge, formulando 

sua teoria do desvio produtivo do consumidor, porquanto, se o dano moral é definido 

como “a lesão a um atributo da personalidade humana” o tempo também é um 

atributo da personalidade humana.  (DESSAUNE, 2017, p.132-135). 

Desde logo, se observa que o autor considera o dano temporal como 

dano existencial pois o tempo de vida é um bem existencial finito, inacumulável e 

irrecuperável e também um dano moral ao mesmo tempo, porque o tempo também é 

um atributo da personalidade humana, não promovendo, o autor, nenhuma distinção 

entre eles, diversamente dos entendimentos anteriormente examinados, até porque, 

somente após o autor haver lançado essa teoria no mundo jurídico é que a partir 

dela foram sendo estudadas outras hipóteses para sua melhoria (DESSAUNE,2017, 

p.163-164). Em suas palavras: 
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Assim sendo, adoto neste trabalho as expressões “tempo vital”, 
“tempo existencial” e/ou “tempo produtivo” para me referir ao “tempo 
pessoal ou subjetivo” como relevante valor ou bem da pessoa 
consumidora, nomenclatura que doravante, utilizarei de modo 
intercambiável. 

Pode-se verificar na prática dos tribunais, o quanto a doutrina do mero 

aborrecimento teve e ainda tem bastante utilização, no que se refere ao mau-

atendimento do fornecedor às demandas pós-consumo e, como se pode verificar, 

em casos que podem trazer transtornos, dificuldades, inclusive, econômicas em 

comparação com os casos hoje decididos com a adoção da teoria do DPC 

 

Apesar da recente divulgação da teoria do DPC, já tem surtido efeito na 

mudança de entendimento em diversos tribunais do país, tanto que foi objeto de 

matéria publicada na Revista Época, em 11 de março de 2018, intitulada: Defesa Do 

Consumidor: Para a justiça, tempo do cliente é dinheiro. Informa a matéria que estão 

sendo reconhecidos os pedidos de indenizações pelo tempo perdido e que em um 

ano saltou de 852 para 1.785 o número de decisões de segunda instância que 

acolhe a teoria do desvio produtivo do consumidor, após vários advogados e juristas 

disseminaram esta e outras teorias no mesmo sentido34.  

A teoria foi lançada em livro com sua primeira edição no ano de 2011, 

editora Revista dos Tribunais e logo em seguida já se viram alguns resultados junto 

aos tribunais, do ano de seu lançamento, com o reconhecimento da perda do tempo 

como dano temporal e condenação em danos morais. Após a teoria, ingressou no 

ordenamento jurídico brasileiro, eis que vários outros doutrinadores estudaram o 

 

34 Ao menos para a Justiça, o tempo do consumidor tem valor. As horas perdidas para resolver 
problemas com fornecedores de produtos e serviços estão entrando na conta das indenizações em 
sentenças judiciais. Em um ano, saltou de 852 para 1.785 o número de decisões em segunda 
instância nas quais se levou em consideração o tempo desperdiçado na tentativa de resolver a 
questão. A teoria do “desvio produtivo do consumidor”, elaborada pelo advogado Marcos Dessaune, 
autor de dois livros sobre o tema, defende a indenização pelo gasto do tempo vital do indivíduo e pelo 
desvio de suas atividades.  

Em todo o país, advogados e juristas trabalham na disseminação dessa e outras teorias semelhantes 
que se aplicam a casos como o da advogada capixaba Geane Ferreira. Em um mês e meio, ela fez 
17 ligações, de cerca de 45 minutos cada, na tentativa de resolver um problema simples com um 
pacote de serviços que inclui TV a cabo, internet e telefone. [...] 
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assunto levantando muitas hipóteses e com isso os tribunais tiveram uma base 

doutrinária para mudar de entendimento. (DESSAUNE,2017, p.281) 

O Mero aborrecimento, segundo o autor, estava baseado no sentido 

psicofísico e não no tempo das atividades existenciais, daí decorre que hoje o 

sentido de mero aborrecimento não se sustenta mais. Marcos Dessaune (2017, 

p.164), relembra que no sentido ontológico, “o tempo físico ou objetivo é um 

acontecimento natural, ou seja, é o tempo que flui, que estabelece o ritmo da vida e 

que é medido pelos relógios”. Explica ainda o autor que “o tempo pessoal ou 

subjetivo é o suporte implícito da existência humana”, onde a pessoa se desenvolve 

e dura um tempo determinado, portanto pessoal e finito. 

O fornecedor tem o dever legal de entregar ao mercado, produtos e 

serviços de qualidade, mas não é o que acontece.  Na prática entrega produtos e 

serviços defeituosos e cometem práticas abusivas, forçando o consumidor a sair de 

suas atividades e desperdiçar seu valioso tempo de vida para tentar resolver esses 

problemas de consumo, os quais não deveriam acontecer (DESSAUNE,2017, 

p.169). 

O dano pode ser caracterizado em decorrência de uma transferência 

indevida de responsabilidade.  Quando o fornecedor, transfere para o consumidor o 

ônus de buscar solucionar o problema que ele não causou e não tem a menor 

possibilidade de solucionar, desvia os recursos produtivos do consumidor, desvia de 

suas competências. Há uma inversão de papéis quando o consumidor é obrigado a 

desperdiçar seu tempo para solucionar um problema ao qual não deu causa e que 

não deveria existir. O autor utiliza o termo competências para designar o “conjunto 

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

(DESSAUNE,2017, p.169). 

Para configurar o dano decorrente do desvio produtivo é necessário que o 

tempo seja razoável e tempo razoável é difícil de avaliar por que depende de caso a 

caso, mas não significa que são quaisquer quinze minutos que possa configurar 

dano extrapatrimonial de natureza existencial indenizável, não significa que tal 

ocorra em quaisquer situações. A teoria trouxe mudanças para as relações de 

consumo, um novo comportamento e entendimento jurídico, exigido mais eficiência 

do fornecedor no trato com o consumidor e eficácia no cumprimento do CDC. 
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O tempo como dano moral no conceito tradicional psíquico físico de 

direitos da personalidade ou mesmo de agressão a dignidade humana, a princípio 

não geraria dano moral. Mas é um direito pessoal e deve ser levado em 

consideração, seja tempo útil ou livre, pois tanto o trabalho, como o descanso e o 

lazer são direitos constitucionais, previstos no artigo 7.º, incisos XIII, XIV, XV e XVII 

da CF/1988, além de outros direitos inerentes à pessoa humana como o convívio 

social, cuidados pessoais e consumo (DESSAUNE,2017, p.205-218). 

Ademais, o tempo perdido pode ser provado através do número de 

protocolo ou por meio de gravações previstas na lei do Serviço de Atendimento ao 

Consumidor-SAC e da inversão do ônus da prova. Há também a presunção de 

veracidade em favor do consumidor. Apesar dessas facilidades, milhares de 

consumidores preferem não reivindicar seus direitos, para não perder tempo, custo 

benefício envolvidos, a desinformação, vergonha, temos de represália, comodismo, 

ceticismo, conformismo (DESSAUNE,2017, p.67-68). 

Em pesquisa empírica realizada pelo autor, este informa que 75% os 

consumidores gastam em média, inutilmente, duas a quatro horas por semana para 

resolver problemas de consumo e 33,8% delas se desviam do trabalho atingindo 

assim outras empresas, 21,2% afastam-se dos estudos e 20,7%, afastam-se do 

descanso no entanto esses dados foram realizados em uma pesquisa acadêmica 

não oficial.  o trabalhador acorda 5 horas da manhã e volta para casa às 22 horas o 

tempo para ele é relevante (DESSAUNE, 2017, p. 232). 

 Para um melhor entendimento da teoria, diz o autor que, quando o 

consumidor contrata um fornecedor, para a realização de determinada atividade é 

porque não tem a expertise para fazê-lo.  O consumidor o contrata para que ele 

libere seus recursos produtivos (essa é a missão implícita de todos os fornecedores), 

enquanto pode usufruir do seu tempo como convêm.  Nas relações e funções, a 

missão de fornecedor é liberar os recursos produtivos do consumidor. Se não realiza 

ou produz o que deseja o consumidor, desvia seus recursos produtivos. Segundo o 

autor, isso é importante para entender a teoria e cita como exemplo: o consumidor 

deseja viajar com a família para usufruir do lazer, contrata os serviços da agência de 

viagem para planejar e executar tudo o que for necessário, e assim, o consumidor 

fica liberado de executar as tarefas e utilizar o seu tempo para fazer o que quiser, 
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quando o fornecedor atende as expectativas do consumidor. Porém, outra é a 

realidade do mercado. (DESSAUNE,2017,p.68) 

Profissionais e empresas, principalmente as de grande porte, conforme o 

autor, demonstrado através do Boletim Sindec 2015 (2017,p.79) ao invés de liberar 

os recursos produtivos e atender ao consumidor com produtos e serviços de 

qualidade, corriqueiramente, violam a Lei e não realizam sua missão implícita. 

Permitem ou contribuem para que se criem, no mercado, problemas de consumo 

potencial ou efetivamente danosos. Esquivam-se da responsabilidade de saná-los.  

Assim, problema de consumo, segundo o autor, pode ser conceituado 

como sendo a consequência de um ato antijurídico de mau atendimento do 

fornecedor, representado pelo fornecimento de um produto ou serviço com vício ou 

defeito ou pelo emprego de uma prática abusiva de mercado. O problema de 

consumo potencial ou efetivamente danoso, enseja a responsabilidade civil do 

fornecedor de sanar o problema ou indenizar o consumidor espontânea, rápida e 

efetivamente. A conduta do fornecedor de tentar atenuar, impossibilitar ou exonerar 

sua responsabilidade pelo problema de consumo configura prática abusiva (gênero), 

vedada pelos artigos 25,39, V e 51, I IV do CDC. (grifou-se). 

 Quando o fornecedor se esquiva de resolver o problema do consumo, 

induz o consumidor, em estado de carência e condição de vulnerabilidade, a 

despender o seu tempo a adiar ou suprimir algumas de suas atividades planejadas 

ou desejadas, as suas competências dessas atividades e, muitas vezes, a assumir 

deveres operacionais e custos materiais do fornecedor. O consumidor age assim, 

ora por que não há solução imediatamente ao alcance para o problema, ora para 

buscar solução que no momento se apresenta possível, ora para evitar e o prejuízo 

poderá dividir, ora para conseguir a reparação dos danos que o problema causou. 

Nessa série de condutas, dependendo do tempo, o consumidor se desvia das 

atividades, assume deveres e custos profissionais do fornecedor, o que caracteriza o 

desvio produtivo do consumidor. (DESSAUNE,2017, p.236) 

Resume o autor a sua teoria, argumentando que se for levado em 

consideração que o tempo é o suporte implícito da vida que dura tempo limitado e 

nele se desenvolve e que a vida, constitui-se das próprias atividades existenciais 

que nela se sucedem; que a existência digna é tanto num bem jurídico quanto um 
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interesse tutelado no âmbito do direito fundamental à vida e sustentado pelo valor 

supremo da dignidade humana; que o tempo vital tem valor inestimável por ser um 

bem econômico escasso que não pode ser acumulado nem recuperado ao longo da 

vida; que as atividades existenciais não admitem adiamentos nem supressões 

indesejadas por serem interesses suscetíveis de prejuízo inevitável quando 

deslocados no tempo; que o dano existencial é a lesão a qualquer atividade 

existencial humana, que precisa ser modificada ou suprimida em decorrência de 

uma interferência externa injustificada na liberdade de ação da pessoa, resultando 

em uma alteração danosa do seu modo de ser, do seu cotidiano e ou do seu projeto 

de vida; então o DPC gera um dano indenizável. 

O DPC, “enquanto fenômeno socioeconômico [...] ultrapassam o mero 

dissabor, aborrecimento, percalço ou contratempo normal da vida do consumidor, é 

um dano evento ou evento danoso[...]que acarreta um dano resultado” e tem origem  

a partir de quando o fornecedor cria o problema de consumo e não o resolve logo, 

deixando para o consumidor esse ônus, causa também um dano temporal 

(DESAUNE, 2017,p.246). 

Assim, o autor conceitua “desvio produtivo do consumidor” como sendo o 

fato ou evento danoso que se evidencia quando o fornecedor descumprindo seus 

deveres legais, cria no mercado um problema de consumo potencial ou efetivamente 

lesivo, omite, dificulta ou recusa sua responsabilidade por ele e, valendo-se da sua 

posição  de força no mercado, subverte a ordem jurídica objetivando transferir para o 

consumidor mais fraco, veladamente, os deveres e custos profissionais atinentes ao 

problema. Se consuma quando o consumidor, sentindo-se prejudicado, gasta o seu 

tempo vital e se desvia das suas atividades cotidianas para tentar, ele mesmo, 

resolver a situação lesiva Conclui Dessaune que, independentemente de culpa do 

fornecedor, um evento de desvio produtivo acarreta lesão ao tempo existencial e à 

vida digna do consumidor, que assim sofre necessariamente um dano 

extrapatrimonial de natureza existencial indesejável in re ipsa (DESSAUNE, 2017, 

p.246). 
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 3.3 Análise crítica dos precedentes judiciais no Direito Brasileiro 

 

Todos os objetos, assim como todos os produtos industrializados se 

tornam naturalmente obsoletos, porque nada é eterno, e ninguém deve ter essa 

pretensão, salvo algumas exceções a exemplo de obras de arte, joias, obras 

intelectuais e outras, muitas atravessam séculos, milênios.  

A obrigatoriedade de informação do tempo útil dos produtos não é 

prevista no art.32 do CDC, mas apenas em relação a peças de reposição enquanto 

não cessada a fabricação e importação do bem, diferentemente do que ocorre em 

alguns países da Europa. Segundo informa Fábio Holanda e Janile Viana (2018, 

p.122), O Parlamento Europeu aprovou por 622 votos a favor e 32 contra o 

Relatório Sobre Produtos Com Uma Vida Útil Mais Longa: Vantagens Para Os 

Consumidores e as Empresas. Dizem ainda os autores, que a França criminalizou a 

obsolescência e a Bélgica é pioneira no combate à obsolescência programada 

havendo determinado que os produtos elétricos contenham informação no rótulo 

quanto ao seu tempo de vida útil, além de outras medidas protetivas ao consumidor 

e do meio ambiente. A obsolescência programada, conforme já foi examinado nos 

capítulos anteriores, apressa ainda mais essa obsolescência natural de cada 

produto, trazendo prejuízo material e imaterial do consumidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Todo consumidor brasileiro sabe, embora não exista uma tabela, que seu 

produto tem um tempo de duração, a depender do tipo de produto e de como ele é 

cuidado.  Não há uma legislação específica no Brasil para coibir a prática abusiva 

da obsolescência programada, especialmente no que se refere à obrigatoriedade 

do fornecedor  informar o tempo de vida útil do seu produto, mas somente no CDC, 

a garantia ao consumidor de produtos e serviços com padrão de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho (HOLANDA; VIANA,2018, p.122) 

Conclui-se que, se o fornecedor não reparar o vício do produto atendendo 

à legítima solicitação do consumidor em um prazo razoável causa, conforme 

doutrina de Marcos Dessaune, desvio produtivo do consumidor.  

Assim, se admite, salvo melhor juízo, que mais dano causa aquele que já 

projeta o bem para um curto prazo de duração (má-fé no pré-consumo) e ainda 

desperdiça o tempo do consumidor (má-fé no pós-consumo), sem resolver o 
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problema de consumo. Em ambos os casos houve menosprezo com o tempo do 

consumidor que tem direito de ser compensado, no entanto, o segundo caso é 

consequência de uma prática abusiva é mais grave.  

A título de exemplo, alguém sonha em comprar um computador e uma 

impressora para começar a trabalhar como profissional liberal (destinatário 

final/consumidor equiparado) em uma atividade que necessite desse equipamento. 

Ao comprar realiza, em tese, esse sonho, que lhe custou meses de trabalho anterior, 

se comprou à vista, ou custará meses de trabalho futuro, se comprou a prazo. O 

consumidor após a aquisição, planeja comprar outros equipamentos posteriormente 

para incrementar seu trabalho. Acontece que mal terminou de pagar e ainda estando 

no prazo de garantia (legal ou contratual) já apresenta vicio e precisa ser levado à 

autorizada que alega não ter peça, somente a fabricante e envia o equipamento para 

conserto (típico de obsolescência programada). Durante quanto tempo o consumidor 

ficará sem trabalhar? E seus contratos, perderá clientela? Conseguirá pagar as 

prestações do equipamento, se ainda for o caso, ainda terá como realizar o sonho 

de comprar outros equipamentos? Precisará recorrer ao consumo de crédito? Nesse 

exemplo, percebe-se o dano existencial (frustração a um projeto de vida) e um dano 

propriamente temporal, além dos danos materiais envolvidos. Entende-se que a 

obsolescência programada poderá causar dano existencial (prejuízo de um projeto 

de vida). O prejuízo do tempo, um dano temporal (pelo desvio dos recursos 

produtivos do consumidor). No direito do consumidor, o prejuízo a um projeto de vida 

é entendido como frustração das legítimas expectativas do consumidor, atualmente 

considerado genericamente, um dano moral. 

Estando no prazo de garantia e o fornecedor resolvendo o problema no 

prazo legal de 30 dias, o consumidor “não tem do que reclamar”. Afinal o fornecedor 

cumpriu o prazo de lei e restaurou o equipamento. Os demais danos materiais e 

imateriais advindos desse defeito, dificilmente serão levados em consideração, pelo 

simples motivo de que, para se constatar a obsolescência programada, em alguns 

casos, se faz necessária a realização de perícia e para fazer perícia precisa abrir o 

equipamento e se um terceiro abrir o equipamento, que não seja o fabricante, ou o 

perito nomeado pelo juízo, o consumidor perde a garantia.  Como provar que foi a 

obsolescência programada que ensejou os danos suportados pelo consumidor?  
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Os tribunais têm levado em consideração o tempo de vida útil do bem por 

estimativa, mas verifica-se divergências, justamente pela ausência de pelo menos 

algum parâmetro os quais deveriam ser estabelecidos pelo fornecedor. 

Tribunal de Justiça. 1ª. Turma Recursal. Recurso inominado nº 
0018841-39.2015.8.16.0182. Recorrente: SUELI REGINA 
EKERMANN Recorrido: Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda 
Relatora: Juíza Fernanda de Quadros Jörgensen Geronasso. 
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
VÍCIO NO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TELEVISOR QUE 
APRESENTA VÍCIO CINCO ANOS APÓS A AQUISIÇÃO. VÍCIO DE 
FABRICAÇÃO DEMONSTRADO. FORNECEDOR QUE RESPONDE 
PELO TEMPO PREVISTO PELA VIDA ÚTIL DO BEM. 
OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA. PRODUTOS QUE SÃO 
FABRICADOS PARA TER UM CURTO TEMPO DE VIDA. 
ABUSIVIDADE. 

 Note-se que neste julgado, o tempo útil do produto TV foi levado em 

consideração para evitar a prescrição, considerando-se que o vício somente 

apareceu após 5 anos de uso, mesmo o equipamento estando fora do prazo de 

garantia, pois vício oculto, foi reconhecido o direito da autora. O contrário do que 

ocorreu com o julgamento do recurso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.  TJ-RJ – 

13ª.Câmara Cível Apelação Cível Nº 0013182-38.2016.8.19.0212 Apelante: Rosana 

da Silva Emidio Brandão Apelado 1: LG Electronics do Brasil Ltda Apelado 2: 

Classesom Eletrônica Comércio e Assistência Técnica Ltda. Apelado 3: Via Varejo 

S.A. Relator: Des. Gabriel Zefiro. Nesse caso concreto, a consumidora suportou o 

vício da TV quando a mesma completou 4,5 anos, foi levada três vezes ao conserto 

e não foi reconhecido seu direito. Mesma situação, entendimentos diferentes. Não 

há consenso quanto a prática da obsolescência programada nos tribunais e ainda 

corre o risco de o consumidor perder seu direito para a decadência, com essas idas 

e vindas do bem viciado às autorizadas. 

Para evitar essas situações, a orientação do Superior Tribunal de Justiça - 

STJ, Recurso Especial nº 984.106 – SC. Relator Luis Felipe Salomão é de que o 

prazo decadencial não é limitado ao prazo de garantia legal ou contratual, mas está 

vinculado à estimativa de vida útil do bem durável envolvido, o que já facilitou, via de 

regra, o acesso à justiça para reclamar os casos de obsolescência programada 

quando o vício somente se apresente após o prazo de garantia. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 
INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR 
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COM VÍCIO OCULTO. OBSOLESCÊNCIA PREMATURA. VÍCIO DE 
QUALIDADE QUE TORNA O PRODUTO IMPRESTÁVEL PARA O 
FIM A QUE SE DESTINA. RESTITUTIO IN INTEGRUM (ART. 6º, VI, 
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). CONFIGURAÇÃO 
DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, FRENTE À FRUSTRAÇÃO DAS 
LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR. VERBA 
INDENIZATÓRIA BEM FIXADA, QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA 
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 
00285563720068190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 2 
VARA CIVEL, Relator: LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS 
FRANCISCO, Data de Julgamento: 16/11/2010, OITAVA CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2010).  

Além das diversas dificuldades enfrentadas pelo consumidor, ainda os 

tribunais e juízes permanecem julgando casos semelhantes como mero 

aborrecimento, sob o argumento de não haver ofensa aos direitos da personalidade. 

O que não se sustenta mais, excetos casos pontuais.  

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS E MATERIAIS - VICIO DE PRODUTO - SERVIÇO 
DE TELEVISÃO A CABO - MERO ABORRECIMENTO - 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO. - Em 
regra, o defeito do produto, por si só, não é causa que gere dano 
moral. No entanto, o dano moral pode ser reconhecido nas situações 
em que a natureza da violação do negócio jurídico ocasionar ofensa 
a algum dos direitos da personalidade da parte prejudicada - O fato 
narrado enquadra-se em situação de mero aborrecimento, que não 
revela gravidade capaz de amparar a pretensão de ser compensada 
por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000190187021001 MG, Relator: 
Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de 
Publicação: 01/04/2019) 

 

O tempo do outro tem sido menosprezado e considerado mero 

aborrecimento, é o que adverte Laís Bergstein (2019, p.113). É o desrespeito às 

legítimas expectativas do consumidor e “isso acontece nos casos de fornecedores 

que ignoram os pedidos e as reclamações do consumidor ou não lhe prestam 

informações adequadas, claras e tempestivas”, desvalorizando seu tempo e esforço, 

na resolução de problemas, desmotivando a reivindicar seus direitos e arcando com 

os prejuízos patrimoniais que competia ao fornecedor arcar em decorrência de sua 

atividade de risco. Segundo a autora, na jurisprudência pátria, já há um consenso de 

que o tempo do consumidor deve ser valorado, mas que ainda existe muita 

divergência para ser superada, no que se comunga com esse entendimento. 
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Não se vislumbra na jurisprudência nacional, nenhuma diferença entre os 

danos existenciais, temporal, verificados ou não em face de obsolescência 

programada. Todos os casos são considerados genericamente dano moral. 

Pode-se verificar na prática dos tribunais, o quanto a doutrina do mero 

aborrecimento teve e ainda tem bastante utilização, no que se refere ao mau-

atendimento do fornecedor às demandas pós-consumo e, como se pode verificar, 

em casos que podem trazer transtornos, dificuldades, inclusive, econômicas em 

comparação com os casos hoje decididos com a adoção da teoria do DPC 

. A título de exemplo, colaciona-se apenas dois julgados, de casos 

semelhantes com entendimentos diferentes, quanto ao dano imaterial, para simples 

comparação: 

AGRAVO RETIDO [...] SEGURO DE VIDA - NEGATIVA DE 
PAGAMENTO FUNDADA EM DOENÇA PRÉ-EXISTENTE - 
AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO - PAGAMENTO DEVIDO - 
DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO [...] Não prospera a 
alegação de doença pré-existente à contratação do seguro, se a 
seguradora não submeteu o segurado a exame médico prévio e 
recebeu regularmente as parcelas mensais correspondentes. É ilegal 
e abusiva a resistência da seguradora em não cumprir com a 
obrigação contratualmente estipulada. Mero aborrecimento, comum 
nas relações comerciais, não pode ser elevado a patamar tal que 
justifique a indenização por dano moral. [...](TJ-MG 
100800500104220011 MG 1.0080.05.001042-2/001(1), Relator: 
JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, Data de Julgamento: 21/11/2006, Data de 
Publicação: 08/12/2006) 

Apelações cíveis. [...] Alegação de exclusão da cobertura por 
existência de doença preexistente. Impossibilidade. Corrés que não 
exigiram exames médicos prévios do contratante no ato da 
assinatura do financiamento, sem que haja indícios da existência de 
má-fé do consumidor na contratação. [...] Dano moral. Ocorrência. 
Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. (TJ-SP 
10015801820178260466 SP 1001580-18.2017.8.26.0466, Relator: 
Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 09/08/2018, 22ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2018). 

 

Note-se que o primeiro caso diz respeito ao pagamento de seguro em que 

a seguradora se nega a pagar alegando doença preexistente do segurado. Com 

certeza o segurado doente, passou por muita situação vexatória e de perda de 

tempo tentando solucionar o problema sem êxito, buscando arrimo na justiça para 

ver prevalecer seu direito. No entanto, foi julgado improcedente o pedido de 
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condenação em dano imaterial (moral), e tratado como mero aborrecimento. Já o 

segundo caso, exatamente igual, foi reconhecido o dano imaterial como DPC. 

O segundo exemplo a seguir, verifica-se que o primeiro caso, decisão 

mais antiga do ano de 2007, se trata de um desconto indevido em valores referentes 

a verba alimentícia e mesmo assim, o entendimento foi da ocorrência de mero 

aborrecimento, considerando não ter havido dano à personalidade. O segundo caso, 

decisão mais recente datada de 2015, de menor gravidade, pois se trata de 

desconto indevido de taxa bancária, foi reconhecido o dano imaterial, eis que neste 

caso, prevaleceu o entendimento de que houve uma perda de tempo desnecessária 

do consumidor. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS 
MATERIAL E MORAL. INSTITUIÇÃO FINANACEIRA. 1) Devem ser 
restituídos os valores descontados indevidamente da conta corrente 
da autora, já que a esta não pertencem por integrarem a pensão 
alimentícia paga a seu filho. [...] 3) Inexistência de dano moral. 
Conduta da ré que configura mero aborrecimento. 4) Provimento 
parcial do recurso. (TJ-RJ - APL: 00003473120078190051 RIO DE 
JANEIRO SAO FIDELIS 1 VARA, Relator: HELENO RIBEIRO 
PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/12/2007, SEGUNDA 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2007). 

EMENTA: SUMÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. 
TARIFA BANCÁRIA. COBRANÇA. DESVIO PRODUTIVO DO 
CONSUMO. DANO MORAL IN RE IPSA. [...] A hipótese dos autos 
bem caracteriza aquilo que a doutrina consumerista contemporânea 
identifica como desvio produtivo do consumo, assim entendido como 
a situação caracterizada quando o consumidor, diante de uma 
situação de mau atendimento em sentido amplo precisa desperdiçar 
o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade 
necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema 
criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de 
natureza irrecuperável. Desprovimento a ambos os recursos. (TJ-RJ 
- APL: 01820888120128190001 RJ 0182088-81.2012.8.19.0001, 
Relator: DES. ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 
01/06/2015, VIGÉSIMA QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, 
Data de Publicação: 08/06/2015 11:57) 

O tempo como dano moral no conceito tradicional psíquico físico de 

direitos da personalidade ou mesmo de agressão a dignidade humana, a princípio 

não geraria dano moral. Mas é um direito pessoal e deve ser levado em 

consideração, seja tempo útil ou livre, pois tanto o trabalho, como o descanso e o 

lazer são direitos constitucionais, previstos no artigo 7.º, incisos XIII, XIV, XV e XVII 

da CF/1988, além de outros direitos inerentes à pessoa humana como o convívio 

social, cuidados pessoais e consumo (DESSAUNE,2017, p.205-218). 
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 O TJ do Rio de Janeiro já vem entendendo a perda do tempo livre como 

fundamento para o reconhecimento de dano moral. 

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. TARIFAS 
CONSTESTADAS POR CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA 
SIMPLES. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU 
PERDA DO TEMPO LIVRE. 1. Acervo probatório que revela não ter 
o autor realizado qualquer despesa justificadora das tarifas lançadas 
em sua fatura. Cobrança que se exclui. Devolução de forma simples. 
2. Falha praticada pela parte ré que configura dano moral 
indenizável. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor 
ou da perda do tempo livre. Precedentes jurisprudenciais. 3. 
Reparação que deve atender aos princípios da razoabilidade, 
proporcionalidade e a vedação do enriquecimento ilícito. 4. Sentença 
que se reforma em parte. Modificação dos ônus sucumbenciais. 5. 
Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-RJ - APL: 
00491337620188190001, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE 
CASTRO, Data de Julgamento: 02/10/2019, SÉTIMA CÂMARA 
CÍVEL) 

 

Verifica-se que a maioria dos julgados dizem respeito ao mau atendimento 

pós-consumo. Aquele que por falha do fornecedor, faz o consumidor se desviar seus 

recursos produtivos para resolver um problema que em tese, não comprou. Comprou 

algo ou contratou serviço esperando facilitar sua vida e reduzir a perda de tempo.  

Qual seria, pois, a diferença do dano causado no pós-consumo, por mau 

atendimento, demora na resolução de problemas e o dano causado pelo fornecedor 

que programou a obsolescência do produto? Em ambos os casos ocorre dano 

existencial, temporal, os dois, ou simplesmente moral.? 

Acredita-se que a obsolescência programada gera dano existencial, pois 

ofende o projeto de vida de forma deliberada, acintosa de má-fé, obrigando o 

consumidor a comprar novamente o mesmo bem, quando, em tese, poderia estar 

planejando fazer qualquer outra coisa com o fruto do seu trabalho. A obsolescência 

acontece em um agir precedente do fornecedor que planeja o encurtamento do prazo 

de utilidade do bem, contrariando uma expectativa legítima do consumidor que ao 

adquirir o produto pretende possui-lo por um prazo razoável de tempo, as fim de 

suprir suas necessidades (projeto de vida). O mau-atendimento ao consumidor é um 

agir pós-consumo, na resolução do problema, ocorrendo o desvio produtivo, quando 

há a perda de tempo. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho de pesquisa doutrinária, viu-se que o 

desenvolvimento tecnológico resultou em mudanças sociais e jurídicas complexas 

acarretando diversas mudanças de paradigmas tradicionais para facilitar e alcançar a 

verdadeira justiça. Verificou-se também, que a tecnologia impulsiona a economia e 

possibilita a geração de emprego e renda mas, em contrapartida, a produção de bens 

sofre com práticas abusivas, notadamente através da obsolescência programada, 

que obriga o aumento do consumo indesejável e desnecessário que é premissa ao 

desperdício de recursos de tempo de vida do consumidor, seja na esfera existencial 

pela não conclusão de seus objetivos, seja na perda de tempo subjetivo, desviando-

se de suas atividades para resolução de problemas que não deu causa. 

Examinou-se a importância da necessidade de que os fornecedores 

estabeleçam parâmetros de tempo de vida útil para cada produto industrializado e 

que isso seja informado ao consumidor que terá a chance de escolher aquele que 

tenha maior ou menor durabilidade. Ademais, diversas são as consequências da 

obsolescência programada no mercado de consumo, como foi possível se constatar 

através do estudo realizado pela sociedade europeia, em 2013 pelo CESE- Comitê 

Econômico e Social Europeu que identificou que a obsolescência programada 

causa o problema do superendividamento com taxas nunca antes experimentadas, 

porque as pessoas afetadas pela obsolescência programada são obrigadas a arcar 

com preços mais elevados fazendo compras a crédito de produtos de menor 

qualidade, pela falta de condições de comprar um produto melhor; além de destacar 

que toda a cadeia de empregos das empresas de reparação acabam arcando com 

as repercussões negativas advindas do produto obsoleto, porque a maioria desses 

produtos não possuem peças de reposição ou porque repara-los demanda um alto 

custo para o consumidor, o que não difere dos problemas enfrentados no Brasil, em 

prejuízo aos princípios constitucionais previstos no art. 5.º, XXXII e art. 170, V, 

ambos da Constituição Federal de 1988. 

Confirma-se assim, a primeira hipótese em exame.  O consumo de massa 

é importante para a economia, porque é fonte de geração de emprego e renda. 
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Porém, se o produto é programado para uma curta duração da vida útil, não haverá 

apenas consumo normal da vida moderna e sim o consumismo, porque obriga o 

consumidor a renovar a compra do mesmo produto ou outros. As consequências do 

consumismo, no entanto, são graves para o indivíduo e para a sociedade, porque 

causa danos ao consumidor, seja material ou imaterial pelo desperdício da 

mercadoria que foi adquirida para suprir uma eventual necessidade e paga com 

recursos obtidos pelo tempo anterior gasto pelo consumidor com seu trabalho e o 

tempo posterior gasto para tentar resolver os defeitos do bem junto ao fornecedor, no 

enfrentamento da assistência pós-consumo. 

Verificou-se a evolução da responsabilidade civil e as práticas abusivas 

nas relações de consumo, as modalidades de dano ao consumidor e que os Juizados 

Especiais Cíveis no Brasil, detém a maior parte das ações consumerista do país a 

maioria são relativas à prestação de serviços, contra empresas de grande porte e, em 

sua maioria relativa a cobrança indevida, problemas com contrato, vício ou má 

qualidade de produto ou serviço,  notadamente em relação às concessionárias de 

comunicação, cartão de crédito e instituições bancárias. No entanto, o número cada 

vez maior de ações na justiça e o constante argumento dos fornecedores de que 

estaria surgindo a “indústria do dano moral”, resultou na edição da Súmula 75 do 

TJ/RJ e a Teoria do mero aborrecimento. 

Verificou-se ainda que os juristas nacionais, inconformados com a doutrina 

constante do mero aborrecimento acolhido em todos os Tribunais do país, se 

insurgiram veementemente, sob o argumento de que “o mero aborrecimento tem 

valor” e com isso surgiram entendimentos quanto a novos danos imateriais, 

existenciais e temporais, dentre eles a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. 

Portanto, confirma-se em parte a segunda hipótese, no sentido de que, na 

realidade, apesar do Código de Defesa do Consumidor assegurar políticas públicas 

para o fim de garantir produtos e serviços com padrão adequado de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho, na realidade os fornecedores, na ausência 

de uma legislação específica que obrigue a informação quanto ao tempo útil do bem 

durável fabricado, pode estar facilitando a utilização de mecanismos que tornem os 

produtos obsoletos de forma programada, sem um controle mais eficaz por parte das 
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agências reguladoras, principalmente os produtos importados, causando prejuízos ao 

consumidor. 

Por último estudou-se a teoria do desvio produtivo do consumidor e a 

posição da jurisprudência atual quanto ao dano indenizável pelo desperdício do 

tempo do consumidor  e verificamos em pesquisa, utilizando as palavras chave 

“desvio produtivo” nos sites de cada um dos Tribunais de Justiça dos Estados 

membros e do Distrito Federal e também das Turmas Recursais, que tem sido 

amplamente acolhida por diversos tribunais no país, Tribunais de Justiça dos Estados 

do Amazonas, Amapá, Tocantins Roraima e Acre na Região Norte;  Tribunais de 

Justiça dos Estados da Bahia, Maranhão, Alagoas, Paraíba e Sergipe na Região 

Nordeste; Todos os Tribunais de Justiça dos Estados das Regiões, Centro Oeste, Sul 

e Sudeste, notadamente nesta última região o TJ de São Paulo.  

Observou-se ainda que na utilização das palavras chave “obsolescência 

programada e desvio produtivo” juntas, não resultou retorno, sendo utilizada a 

palavra-chave apenas “obsolescência programada”, em cada um dos Tribunais, 

resultando retorno apenas de dois casos no TJPE; 1(um) no TJPB; 1 (um), no TJRO; 

3 (três) no TJDF; 36 (trinta e seis) no TJSP; 3 (três) no TJPR; 1 (um) no TJSC, 3(três) 

e 3(três) no TJRG. Concluindo-se que possivelmente não há demanda em razão da 

ausência de educação para o consumo. 

 Conclui-se para a terceira hipótese que, apesar do Direito do consumidor 

ter o dever de tutelar a dignidade, saúde e a segurança, essa tutela depende de 

legislação específica conforme antes comentado, possivelmente mais eficiência na 

fiscalização do ciclo de vida útil dos bens duráveis industrializados e de mais 

educação para o consumo, conscientizando-se o consumidor das práticas abusivas 

na geração de produtos programados à obsolescência, sem o que a tutela jurídica 

que deve ser dada aos bens jurídicos relevantes se perderem sem o devido reproche 

por sua violação. 

O consumidor que nada faz para gerar o prejuízo; ao contrário, sofre 

várias perdas, dentre elas, a perda do tempo, a que se chama de anterior para os fins 

didáticos, de sua existência trabalhando para obtenção de recursos para o fim de 

obter bens de consumo que servirão aos seus propósitos de trabalho, estudos ou lar, 

os quais findam por serem desperdiçados tais recursos, e no ciclo vicioso o 
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consumidor acaba desperdiçando novamente seu tempo, que aqui se chama de 

posterior, trabalhando para adquirir outro produto ou em busca de solucionar o 

problema do produto obsoleto. Esse prejuízo, como visto não é apenas patrimonial, 

mas também é pessoal que merece seja indenizado como dano existencial.  

Pelo exposto, respondendo à pergunta de partida objeto da presente 

pesquisa “De que forma o fornecedor de produtos industrializados que programa a 

obsolescência de bens de consumo tem sido responsabilizado pelo prejuízo do 

tempo desperdiçado pelo consumidor, com base na teoria aprofundada do desvio 

produtivo do consumidor pelo prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada, 

tese defendida por Marcos Dessaune”, conclui-se que. 

A obsolescência programada poderá causar dano existencial por prejuízo 

de um projeto de vida, porque já se consumou desde o momento em que o 

consumidor comprou o produto viciado, motivo que se conclui que o dano já 

aconteceu, falta só tornar-se aparente. Considera-se dano existencial porque  

prejudica os projetos de vida do consumidor e por isso deve ser indenizado. No 

direito do consumidor, o prejuízo a um projeto de vida é entendido como frustração 

das legítimas expectativas do consumidor, atualmente considerado genericamente, 

um dano moral. Se é existencial, logo é dano pessoal (inerente à pessoa humana). 

Entende-se, pois, que a perda de tempo anterior (consumada por ocasião da compra 

do produto viciado) se trata de um dano moral de natureza existencial, não se 

aplicando, nessa primeira hipótese, nos casos de obsolescência programada, o 

desvio produtivo do consumidor. Entende-se, no entanto, aplicável, quando também 

ocorrer prejuízo do tempo posterior, se não resolvido o problema no prazo legal.  

Assim sendo, deduz-se que no Brasil o fornecedor não tem sido 

devidamente responsabilizado pelos danos causados ao consumidor por sua perda 

de tempo, por produção de bens duráveis programados à obsolescência. 
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