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RESUMO: O presente estudo busca verificar a existência e configuração do 
desvio produtivo do consumidor ou dano temporal enquanto espécie de dano 
extrapatrimonial, especialmente a partir da compreensão contemporânea do 
dano extrapatrimonial como lesão à pessoa, a sua personalidade e ao seu livre 
desenvolvimento. O tema da presente pesquisa aborda especialmente a 
proteção do consumidor enquanto direito humano e fundamental, sendo um dos 
sujeitos constitucionalmente protegidos pela Constituição Brasileira de 1988. O 
consumidor em razão de problemas de consumo potencial ou efetivamente 
danosos é levado a despender parte considerável do seu tempo para tentar 
solucioná-los, quando o fornecedor se esquiva de resolvê-los de forma de forma 
rápida e efetiva. Dentro dessa compreensão, começa a ser delineado no cenário 
nacional uma compreensão de responsabilidade civil atenta à proteção do 
consumidor, enquanto direito fundamental. A análise do tempo existencial ou 
produtivo do consumidor conduz à responsabilidade civil e seus novos 
paradigmas, associados a compreensão de novos danos. Sob essa perspectiva 
é que se propõe investigar a existência da proteção ao tempo vital ou existencial 
do consumidor e a possibilidade de reconhecimento do dano ao tempo produtivo 
do consumidor enquanto espécie de dano extrapatrimonial à pessoa no 
ordenamento brasileiro. A hipótese levantada a partir dessa problemática é a de 
que o reconhecimento do desvio produtivo do consumidor está inserido como 
espécie de dano extrapatrimonial na atual compreensão da responsabilidade 
civil. Embora a proteção ao tempo (vital ou existencial) não esteja expressa no 
texto constitucional, ela está inserida dentro da proteção aos direitos 
fundamentais, essenciais ao livre desenvolvimento da personalidade, em 
especial o direito ao trabalho, ao lazer, a liberdade, a educação e a convivência 
social. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recursos Especiais tem 
reconhecido a existência dessa espécie de dano extrapatrimonial o que reforça 
a relevância do estudo. Assim, a lesão provocada pelo fornecedor ao tempo útil 
ou existencial do consumidor é também uma lesão aos demais direitos 
fundamentais, uma vez que atinge o desenvolvimento de todas as suas 
atividades existenciais, prejudicadas ante uma atitude abusiva do fornecedor, 
além de prejudicar a própria resolução do problema de consumo. 
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