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RESUMO 

 
A lei 9.099/95 introduziu ao ordenamento jurídico Brasileiro os Juizados Especiais. No 

âmbito cível, há de se apurar se os JEC’S atuam de forma a constituir uma efetividade e 

democratização no acesso à justiça, em virtude das suas características da oralidade, 

informalidade, simplicidade, economia processual e celeridade. No entanto, será avaliado o 

grande número de demandas nos Juizados Especiais Cíveis sobre o tema da responsabilidade 

civil, mormente pleiteando indenização por danos morais. O presente trabalho objetiva 

analisar se as características dos juizados e as decisões nesses casos estão indo de acordo com 

as diretrizes estabelecidas pelas normas de Responsabilidade Civil e pelo Código de Defesa 

do Consumidor, além de entender quais os reflexos das decisões para a chamada indústria do 

dano moral.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Danos Morais. Juizados Especiais Cíveis. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The Law 9.099/1995 introduced to the Brazilian Legal Order the special courts. In the civil 

sphere, it is necessary to determine whether the JEC'S act in order to constitute an 

effectiveness and democratization in the access to justice, due to its characteristics of orality, 

informality, simplicity, procedural economy and celerity. However, the large number of 

claims in the Special Civil Courts will be evaluated on the subject of Civil Liability, mainly 

claiming compensation for moral damages. This paper aims to analyze if the characteristics of 

the courts and the decisions in these cases are going according to the guidelines established by 

the Civil Liability and Consumer Protection Code, as well as understand the reflexes of the 

decisions for the so-called Moral Damage Industry. 

 

Keywords: Civil Responsibility. Moral Damages.Special Civil Courts. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os Juizados especiais cíveis possuem como característica uma tutela jurisdicional 

diferenciada. A partir da leitura da lei 9.099/95, será pertinente analisar o sistema que se 

estrutura de forma diferente da organização judiciária tradicional.  

Com o intuito de facilitar o acesso à justiça, verificar-se-á se a criação dos juizados 

eliminou os obstáculos econômicos e burocráticos existentes para procurar a tutela 

jurisdicional do Estado. 

 Nesse viés, o primeiro capítulo trará discussão sobre a emergência dos juizados ser 

considerada uma grande vitória na organização e no acesso ao judiciário do Brasil, eis que 

ausente a necessidade de recolhimento de custas em primeira instância e a possibilidade de 

auto-representarão, além de se tratar de um procedimento voltado à celeridade e 

informalidade.  

Essa abordagem traz consigo a necessidade de discussão acerca da proximidade dos 

Juizados Especiais Cíveis com toda a população, sobretudo como uma justiça especializada, 

em tese, em Direito do Consumidor. 

Vale ressaltar que a Lei 8.078/90 traz, na teoria, grande protecionismo aos 

consumidores. Há de se atentar à leitura da referida lei para associar a proteção legal do 

consumidor com a tese de sua vulnerabilidade. Serão discutidas as várias formas em que esta 

pode ser potencializada e, ainda, discutir-se-á quais aspectos legais refletem em uma isonomia 

entre consumidores e fornecedores.  

Dentro desses aspectos protecionistas, a pesquisa analisará as doutrinas de Cristiano 

Chaves, Carlos Roberto Rios Gonçalves, Flávio Tartuce, entre outros, para discutir a adoção 

da Teoria da Responsabilidade Civil Objetiva, na qual o fornecedor deve indenizar o 

consumidor por danos a ele causados, independentemente de culpa. 

A pesquisa trabalhará com a hipótese de que a facilitação do acesso à justiça e a 

interpretação errada da teoria da Responsabilidade Civil possuem reflexos na aplicação das 

normas deste instituto, mormente em relação aos danos morais e à eventual criação da 

chamada indústria do dano moral.  

Ainda, será pertinente analisar as estatísticas quantitativas dessas demandas, 

sobretudo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

A pesquisa visa compreender mudanças jurisprudenciais acerca da Responsabilidade 

Civil e do Dano Moral, com ascensão de diferentes teses sobre a aplicação destas normas. 
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A partir da análise das estatísticas e da compreensão das mudanças jurisprudenciais, 

a pesquisa pretende aferir se as decisões judiciais atingem seus fins pedagógicos quanto à 

responsabilização dos fornecedores. 

Por fim, serão analisados os reflexos atuais da Responsabilidade Civil e da chamada 

Indústria do Dano Moral, a fim de mensurar um caráter positivo ou negativo na busca pela 

real proteção aos consumidores. 
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2 OS JUIZADOS ESPECIAIS E O ACESSO À JUSTIÇA 

A construção de um entendimento acerca das relações em litígio nos Juizados 

Especiais Cíveis começa desde uma concepção dos princípios que norteiam a tramitação dos 

processos nessa instância. 

Relevante também entender a importância da criação dos juizados, a respeito da 

busca pela efetividade no acesso à justiça. 

2.1 Princípios 

O ordenamento jurídico disciplina os Juizados Especiais pela Lei 9.099/1995. Há de 

se destacar, de início, seu artigo 2º, que traz diversos princípios como fontes de orientação 

para a tramitação de processos de competência dos Juizados.  

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 
possível, a conciliação ou a transação. 

A oralidade visa a produção de um entendimento diferente daquele que se teria com 

a leitura de votos e razões escritas. A opção pelo princípio da oralidade reflete no poder da 

palavra oral de imprimir maior convencimento dentro do processo. Joseli Lima Guimarães 

(2010,p. 7586) entende que essa abordagem trouxe uma mitigação aos formalismos típicos 

das legislações que insistiam em dar mais importância à forma do que ao conteúdo.  

A simplicidade visa tornar os processos dos Juizados Especiais acessíveis para 

aqueles que não possuem formação jurídica. Vale ressaltar a importância desse princípio em 

virtude do artigo 9º da referida lei. Tal artigo, por sua vez, determina que nas ações cujo valor 

da causa seja inferior à 20 salários mínimos, é facultado à parte se fazer representar por um 

advogado.  

 Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes 
comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de 
valor superior, a assistência é obrigatória. 

Nessa abordagem, ressalta-se o avanço na democratização do acesso à justiça com a 

dispensa do recolhimento de custas para o ajuizamento de uma ação perante os Juizados 

Especiais. Disciplinado pelo artigo 54 da Lei 9.099/95, a isenção do recolhimento de custas 
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ocorre na fase de conhecimento, e permite que uma maior parcela da população tenha acesso 

ao Judiciário. 

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 
jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

 Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 
compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas 
em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária 
gratuita. 

A informalidade visa atribuir aos juízes a possibilidade de conduzir a causa com 

maior liberdade. É defeso ao magistrado, em virtude desse princípio, dispensar formalismos 

que não trariam utilidade ao processo. Nesse viés, cumpre citar que não se pode confundir o 

princípio da informalidade com arbitrariedade. 

Não se pode, por causa da pressa, passar por cima de consagradas conquistas 
universais. A tarefa processual tem peculiaridades centradas em princípios 
muito mais relevantes, como o contraditório, que estão na contramão de um 
procedimento tão célere como o pretendido. (PORTANOVA, 2001, p. 173-
174) 

 É vedado, portanto, ignorar outros princípios processuais, com os quais deve 

coexistir o princípio da informalidade.  

A economia processual e a celeridade buscam a desburocratização dos atos 

processuais. Tem-se que a burocracia é um dos principais fatores para a morosidade do 

judiciário, visto que o Princípio da Duração Razoável do Processo com seu aspecto subjetivo 

não possui reflexos na realidade. Deve-se destacar que o adjetivo “razoável” traz uma 

discricionariedade ao juiz, visto que lhe incumbe conduzir à satisfação final. (MORO, 2005) 

A busca na conciliação e transação tem uma perspectiva no fim altruísta do litígio. 

Fredie Didier Jr (2015, p. 165) possui o entendimento de que a probabilidade das partes 

cumprirem o que foi acordado é muito maior do que cumprirem o que foi imposto por um 

terceiro, o Juiz.  

2.2 A Importância do Acesso à Justiça 

Importante destacar que, segundo Mauro Cappelletti e Bryan Garth (1988, p. 12), o 

acesso à justiça pode ser encarado como requisito fundamental de um sistema jurídico 

moderno que pretenda garantir o direito de todos. É o mais básico dos direitos humanos. 
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Cappelletti e Garth em sua obra “Acesso à Justiça”, trazem consigo a importância 

dos Juizados:  

Essas reformas nas pequenas causas, embora ainda muito recentes, de certa 
forma resumem o movimento de Acesso à Justiça, porque elas correspondem 
a um esforço criativo, abrangente e multifacetado para reestruturar a 
máquina judiciária envolvida com essas causas. Elas estão atendendo ao 
desafio crucial de criar órgãos eficazes para a defesa dos direitos do cidadão 
comum, isto é, para assegurar que os novos e importantes direitos dos 
indivíduos – especialmente, até agora, consumidores e inquilinos – sejam 
transpostos dos códigos para o mundo real. Encontramos, aqui, órgãos 
informais, acessíveis e de baixo custo que oferecem a melhor fórmula para 
atrair indivíduos cujos direitos tenham sido feridos. Também encontramos 
procedimentos que oferecem a melhor oportunidade de fazer valer essas 
novas normas técnicas a favor dos indivíduos em confronto com adversários 
poderosos e experientes. (CAPPELLETTI& GARTH, 1988, p. 113) 

.Os Juizados Especiais e sua tutela jurisdicional diferenciada trazem ao contexto 

maior amplitude no que tange o acesso à justiça. Deve haver, entretanto, uma ponderação 

acerca da real efetividade do acesso ao judiciário quando a parte optar pela auto-

representação, nos termos do artigo 9º da Lei 9.099/95. 

Cappelletti e Garth (1988, p. 15) entendem que a efetividade perfeita ocorre quando 

há igualdade de armas entre as partes. Aduzem, no entanto, que tal igualdade é utópica. Nesse 

sentido, invocam que um dos obstáculos na busca pela igualdade das partes é a aptidão para 

reconhecer um direito e propor uma ação ou sua defesa.  O entendimento jurídico pessoal tem 

direta conexão com recursos financeiros e diferenças de educação, meio e status social.  

Na medida em que o conhecimento daquilo que está disponível 
constitui pré-requisito da solução do problema da necessidade jurídica 
não atendida, é preciso fazer muito mais para aumentar o grau de 
conhecimento do público a respeito dos meios disponíveis e de como 
utilizá-los. (ABEL-SMITH, ZANDER, BROOKE, 1973, p. 222) 

É preciso um estudo minucioso para mensurar, em nossa sociedade, um extenso 

número de demandas judiciais contemplando pedidos fundamentados na Responsabilidade 

Civil do fornecedor perante danos causados aos consumidores.  

No entanto, é perigoso afirmar que tais demandas devem ser originariamente 

ajuizadas a partir de qualquer concepção acerca de Responsabilidade Civil. Entende-se que a 

difusão de um conhecimento básico acerca do tema traria reflexos positivos aos demandantes. 
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3 A RESPONSABILIDADE CIVIL E OS DANOS 

Para estudo acerca do dano, em sua forma genérica, há de se atentar às questões 

filosóficas e sociológicas em relação ás características do homem e da sociedade.  

Thomas Hobbes (2006, p. 123), em sua famosa e secular obra “o Leviatã” aduz sobre 

o estado de natureza do homem. Ressalta que tal estado tem como pressuposto a eterna busca 

pelo poder, o que traz reflexos de violência, em uma “guerra de todos contra todos”. Como 

solução, Hobbes aponta que a sociedade deve renunciar ao direito de auto proteção e atribuir a 

uma pessoa o direito ao uso legítimo da força. Este teria a finalidade de criar leis e zelar pelo 

cumprimento destas, punindo aqueles que desrespeitam 

Seria do Estado, portanto, através do Direito, o papel de regular direitos e deveres da 

sociedade e das pessoas, para que possa haver uma garantia de equilíbrio nas interações 

sociais. Destarte, nesse viés surgiram as normas jurídicas que visam tutelar e evitar qualquer 

tipo de prejuízo físico, moral e material nas relações interpessoais.  

“É que ao Direito compete preservar a integridade moral e patrimonial das 
pessoas, mantendo o equilíbrio no meio social e na esfera individual de cada 
um dos membros da coletividade, em busca incessante pela felicidade 
pessoal e pela realização de intentos sociais” (BITTAR, 2015, p. 15) 

O nosso ordenamento jurídico possui um dispositivo genérico para esse tipo de 

situação. Trata-se do artigo 186 do Código Civil: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

É de fácil percepção o caráter abstrato do dispositivo. O legislador não trouxe um rol 

de atos ilícitos e nem tampouco determinou sanções. Percebe-se, a partir da obra de Cristiano 

Chaves de Farias (2015, p. 206) que o ordenamento jurídico pátrio trouxe ao tema um sistema 

que deve ser preenchido pela jurisprudência e por análises doutrinárias, a fim de se esquivar 

de definições rígidas ou extremamente fluidas. 

Nesse sentido, Carlos Alberto Bittar (2015, p.31) compreende que a responsabilidade 

civil tem como pressuposto o dano que, por sua vez, é determinado a partir de qualquer lesão 

vivenciada por alguém, que atinja seus bens juridicamente protegidos pelo direito, na esfera 

patrimonial ou pessoal.  
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Uma vez comprovado o ato ilícito que gerou o dano, surge para o responsável a 

obrigação de ressarcir. Em contrapartida, para o lesado, surge o direito à reparação. Um 

grande desafio dos tribunais é a quantificação e a medida dos danos. Carlos Roberto Rios 

Gonçalves (2014, p.120) entende que esse desafio ocorre em virtude da inexistência de 

critérios uniformes definidos para arbitrar um valor adequado 

Ocorre que o legislador também não trouxe nenhuma determinação no artigo 944 do 

Código Civil. 

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.Parágrafo único. Se 
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o 
juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização 

Há de se destacar dois principais aspectos contemplados por este dispositivo. Aqui, 

evita-se o enriquecimento sem causa do lesado. Não é o objetivo da Responsabilidade Civil o 

ressarcimento de valores que ultrapassam a estimativa da lesão.  Importante lembrar que a 

busca pela tutela jurisdicional nesses casos ocorre como forma de visar a restauração do 

equilíbrio nas relações, eivado pelo cometimento de um ato ilícito. 

Segue essa abordagem o seguinte julgado do STJ: 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEBRA DE 
SIGILO BANCÁRIO. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. 
REDUÇAO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AJUSTE AOS 
PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA EGRÉGIA CORTE - 
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 
1. A redução do "quantum" indenizatório a título de dano moral é medida 
excepcional e sujeita a casos específicos em que for constatado abuso, tal 
como verificado neste caso concreto. 
2. Considerando as peculiaridades da hipótese sub examine à luz dos 
precedentes desta Corte Superior em relação ao arbitramento do dano 
moral, bem como o valor da indenização fixado pelo acórdão recorrido -
 equivalente aR$1.072.200,00 (um milhão e setenta e dois mil e 
duzentos reais) a ser dividido entre os autores - infere-se que o quantum 
indenizatório destoa da razoabilidade e da ponderação, impondo-se no 
caso, sua necessária redução, ajustando-o aos parâmetros adotados por este 
Tribunal, de modo a garantir aos lesados justa reparação, 
sem,contudo, prestigiar o enriquecimento indevido.3. Recurso Especial 
conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (BRASIL. STJ. 2010)1 

                                                           
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 780655/PI. 2010. Disponível em 
<https://goo.gl/p4PkZK>. Acesso em 24 fev. 2018 
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O segundo aspecto vislumbrado pelo dispositivo supramencionado é a busca pela 

reparação total da lesão. Não devendo ser inferior à estimativa dos danos sofridos pelo lesado. 

Segue entendimento: 

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO COM DEFEITO 
ADQUIRIDO PELA PARTE AUTORA. MAJORAÇÃO DO DANO 
MORAL. REMESSA DA GELADEIRA PARA CONSERTO EM 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS 
QUE CABE A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TITULO DE 
DANOS MORAIS. AUTORA RESTOU MAIS DE CINCO MESES 
PRIVADA DO USO DO PRODUTO.  
A autora comprova que adquiriu o produto junto à primeira requerida e que 
restou privada da utilização do bem, em decorrência da inadequação na 
conduta das recorridas e do descaso ao privar a recorrente da utilização de 
bem essencial. 
Incontroverso o direito da autora aos danos morais, eis que configurada 
situação excepcional ante a essencialidade do produto.  
Quantum indenizatório fixado a titulo de dano morais no valor de 
R$500,00 que merece ser majorado para R$2.000,00, conforme 
entendimento das Turmas Recursais.  
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (BRASIL. TJ-RS. 2014)2 
 

É notória a grande dificuldade de estipulação e quantificação dos danos sofridos em 

virtude de cada caso concreto. É explícita a vedação tanto do enriquecimento sem causa 

quanto da reparação à menor. Motivo pelo qual as decisões serão dificilmente uniformizadas e 

padronizadas.  

3.1 Espécies de Danos 

Em relação à classificação dos danos, é necessário fazer uma referência à 

Constituição Federal de 1988 que, por sua vez, trata do tema em questão, em seu artigo 5º, X. 

Art. 5º, X, CF: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação. 

 Vale ressaltar, portanto, que não há comando normativo para a elaboração de novas 

espécies de danos que não vão de encontro ao dano patrimonial ou extrapatrimonial.  

 Nesse viés, cumpre trazer novamente à discussão o fato do legislador adotar ao 

quadro da responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro cláusulas gerais (artigo 

                                                           
2BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Recurso Cível nº 71004592911 RS. 2014. Disponível em 
<https://goo.gl/ieQ9ZK>. Acesso em 24 fev. 2018 
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186 e 927 Código Civil), as quais devem passar por uma extensa interpretação para sua 

devida aplicação.  

Cristiano Chaves de Farias (2015, p. 206) entende que a responsabilidade civil visa 

tutelar os interesses merecedores de tutela. Aduz, ainda, que seria perigosa a definição 

taxativa pelo legislador de quais tipos de interesses merecem ser tutelados. Tal fenômeno 

traria uma grande desconsideração acerca dos interesses que cada pessoa possui em meio à 

complexidade de casa caso concreto.  

Levando em conta a pretensão da pesquisa de apurar as espécies de danos existentes 

no ordenamento jurídico, há de se partir do pressuposto da existência de uma interação entre 

as normas que autorizam e proíbem determinados comportamentos em virtude de seus 

reflexos danosos, sejam morais, físicos ou pecuniários. 

A partir do entendimento dessa interação, a doutrina e da jurisprudência adotam 

diferenças aos danos e suas formas de compensação, o que será analisado a seguir. 

3.1.1 Danos Patrimoniais 

Em termos conceituais, dano patrimonial é o reflexo econômico da lesão. Assim, 

Cristiano Chaves de Farias (2015, p. 221) entende que o titular do direito de uma eventual 

ação de reparação por danos materiais é aquele que teve seu patrimônio lesado. 

Certo é que uma lesão ao patrimônio pode decorrer de diversas formas. Nesse 

sentido, a doutrina traz algumas classificações acerca de danos patrimoniais que merecem 

destaque nessa pesquisa. 

 Vale ressaltar, ainda, em nível de classificação, a inteligência do artigo 402 do 

código civil: “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao 

credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de 

lucrar”. 

Dispõe o artigo sobre os danos emergentes e lucros cessantes, instrumentos que serão 

avaliados a seguir.  
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3.1.1.1 Dano Emergente 

Trata-se de um ato ilícito que traz conseqüências diretas e imediatas ao patrimônio 

do lesado. No artigo supramencionado, tem-se por danos emergentes “o que ele efetivamente 

perdeu” (artigo 402 código civil).  

Segundo Cristiano Chaves de Farias (2015, p.223) a diminuição do ativo do lesado 

não é a única consequência dos danos emergentes. Pode ocorrer, ainda, o aumento de seu 

passivo, resultando em uma acentuação da debilidade econômica do sujeito.  

Carlos Roberto Rios Gonçalves (2014, p. 110) compreende por dano emergente “a 

diferença entre o patrimônio que a vítima tinha antes do ato ilícito e o que passou a ter 

depois.” 

Nesse viés, segue entendimento em acórdão proferido em sede de apelação pela 27ª 

Câmara Cível do Estado do Rio de Janeiro, pelo desembargador Marcos Alcino de Azevedo 

Torres. 

Por fim, aprecio o pedido de dano emergente. O fato de o contrato de 
locação ter sido firmado no ano de 2007 em nada retira o direito do autor: 
seu fundamento não é a alegação fática (jamais deduzida) de que a locação 
tenha sido originalmente celebrada em razão da mora das rés, mas sim que a 
permanência da relação locatícia foi postergada em razão desse atraso, e com 
essa postergação, veio o dano patrimonial decorrente do pagamento de 
dezessete alugueres mensais a mais do que o autor teria de desembolsar se 
cumpridos, escrupulosamente, os prazos contratuais de construção e entrega 
da unidade. (BRASIL. TJ-RJ. 2018)3 

O caso em tela versa sobre descumprimento contratual que refletiu no atraso na 

entrega de unidade imobiliária. Em virtude desse ato ilícito, o requerente sofreu uma lesão 

direta ao seu patrimônio na medida em que foi obrigado a despender de dezessete alugueres 

mensais para continuar residindo em residência objeto de contrato de aluguel, enquanto a 

entrega de seu imóvel estava em atraso. 

3.1.1.2 Lucros Cessantes 

De forma antagônica ao dano emergente, os lucros cessantes não vislumbram lesões 

imediatas e diretas a um patrimônio. Aqui, trata-se, segundo Carlos Roberto Rios Gonçalves 

(2014, p.110), de uma frustração da expectativa de lucro. É a perda de um ganho esperado.   

                                                           
3BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação nº 00170916320138190028. 2018. Disponível em 
https://goo.gl/SMpQjZ>. Acesso em 24 fev. 2018. 
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Em nova leitura do citado artigo 402 do Código Civil, entende-se por lucros 

cessantes “aquilo que razoavelmente deixou de lucrar”. Deve ser traçada uma discussão 

acerca da dificuldade de quantificação no montante a ser apurado. Destaque para o comando 

do artigo que demanda um juízo de razoabilidade neste momento. 

Cristiano Chaves de Farias (2015, p.226) entende que “a estima dos lucros cessantes 

é basicamente um exame de um processo causal hipotético, com base naquilo que 

ordinariamente aconteceria se suprimíssemos o evento lesivo.” 

Alvim Agostinho (1965, p.192) entende que é necessário seguir uma linha de 

verossimilhança para quantificar os lucros cessantes, sempre de acordo com o curso habitual 

das coisas. Trata-se de uma ação pretérita, com uma condenação atual, acerca de um prejuízo 

futuro. 

Nesse viés, segue entendimento 

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 
LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. Não entregue pela vendedora 
imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao 
recebimento, a título de “lucros cessantes”, dos alugueis que poderia ter 
recebido e se viu privado pelo atraso. (BRASIL. STJ. 2007)4 

O caso em tela também versa sobre descumprimento contratual resultante em atraso 

na entrega de unidade imobiliária. No entanto, o imóvel objeto da ação tinha o condão de 

investimento e, após sua devida entrega pela construtora, seria alugado a terceiros. Com o ato 

ilícito, restou configurada a impossibilidade de auferir renda oriunda do aluguel do imóvel, 

adentrando, portanto, no conceito de lucros cessantes.  

3.1.2 Perda de Uma Chance 

Advinda de uma construção doutrinária e jurisprudencial francesa, Cristiano Chaves 

de Farias (2015, p. 230) compreende que a “perda de uma chance” compreende todos os 

danos queocorrem em virtude de uma frustração na obtenção de uma vantagem.  

Segundo Fernando Noronha (2013, p.665), ao se falar de “chance”, estamos diante 

de situações que já se encontram em um processo que propicia a uma pessoa a oportunidade 

de vir a obter no futuro algo benéfico. 

                                                           
4 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça Agravo Regimental nº 692543/RJ. 2007. Disponível em 
<https://goo.gl/L3Vedw>. Acesso em 24 fev.2018. 
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Em termos exemplificativos, tem-se o caso em que um advogado perde o prazo de 

interpor um recurso. Vale ressaltar que o conhecimento e provimento deste não era uma 

certeza. No entanto, o ato do advogado trouxe ao cliente a perda da chance de obter vantagens 

com o recurso judicial. 

Conforme a compreensão de Sérgio Savi (2009, p.102), a indenização não é 

concedida pela vantagem que foi perdida, mas sim pela perda da possibilidade de alcançar 

essa vantagem. 

Possível também a perda de uma chance de evitar ou eliminar um prejuízo. Neste 

sentido, aduz Cristiano Chaves de Farias. 

Vale dizer, é imprescindível que já estivesse em curso o processo que levou 
ao dano e que houvesse possibilidade de ele ser interrompido por certa 
atuação. O fundamento da perda de uma chance será o ato ilícito da não 
interrupção deste processo que culminou por causar um dano.” (FARIAS, 
2015, p.235) 

Nesses termos, segue entendimento 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
MORTE DE RECÉM NASCIDO LOGO APÓS O PARTO. DEMORA NA 
REMOÇÃO PARA UTI. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 
APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. 1-Inegável a 
fragilidade da condição de saúde do recém nascido. Todavia, o fato de o 
mesmo não ter sido encaminhado para uma unidade de tratamento intensivo, 
evidencia a redução drástica da possibilidade de cura do filho da genitora. 2- 
O erro no procedimento é suficiente para caracterizar a culpa do réu e, 
portanto, ensejar a responsabilidade do hospital que reduziu a sobrevivência 
da criança. 3- Sentença que fixou os danos morais estabelecidos por esta 
Corte. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (BRASIL. TJ-RJ. 
2012)5 

Acerca desse quadro, Carlos Nelson Konder e Thamis Dalsenter (2013, p. 487) 

entendem que a indenização será determinada pela perda de uma chance séria e real de 

obtenção de resultado favorável no tratamento e não precisamente pelo dano sofrido. Isso 

significa que a referida teoria se aplica quando a frustrada atuação médica impossibilitou que 

o paciente gozasse de uma alternativa que o levasse ao sucesso terapêutico  

                                                           
5 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 00047040520068190014. 2012. Disponível 
em <https://goo.gl/vqMXUC>. Acesso em 25 fev. 2018 
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Importante aqui destacar o caráter dúplice da perda de uma chance, no ponto que 

pode atingir tanto a esfera patrimonial, quanto a extrapatrimonial. Nesse sentido o Enunciado 

nº 444 do Conselho de Justiça Federal. 

A responsabilidade civil pela perda de chance não se limita à categoria de 
danos extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, 
a chance perdida pode apresentar também a natureza jurídica de dano 
patrimonial. A chance deve ser séria e real, não ficando adstrita a percentuais 
apriorísticos. (BRASIL. CNJ. 2012)6 

O fato do dano consistente na perda de uma chance também possuir caráter 

patrimonial pode trazer uma confusão deste instituto com os lucros cessantes.  Portanto, 

Cristiano Chaves de Farias (2015, p. 867) entende que é preciso destacar que a perda de uma 

chance  não se trata da subtração objetiva de um bem jurídico materialmente apreciável.  

Carlos Roberto Rios Gonçalves (2015, p.80) entende que se existia a chance séria de 

um futuro êxito, a mera diminuição da probabilidade já configura um dano ressarcível. 

O entendimento deste conceito mostra sua devida relevância para os advogados na 

medida em que a responsabilização civil destes por muitas vezes se dá através da teoria da 

perda de uma chance. 

3.1.3 Dano Estético 

Além da esfera dos danos patrimoniais e morais, o direito brasileiro tem admitido o 

dano estético. Nas lições de Teresa Ancona Lopez (2004, p. 28), conceitua-se dano estético a 

partir de qualquer modificação permanente ou duradoura na aparência externa da pessoa, 

desde que lhe acarrete uma deformidade e lhe cause desgostos e humilhações, dando, 

portanto, origem a uma dor moral,  

Em contrapartida, Cristiano Chaves de Farias (2015, p.360) entende que é perigoso 

atribuir ao magistrado um juízo de valor acerca da beleza de uma pessoa ou de alguma parte 

física.  

Remeter a um magistrado uma decisão sobre o que é belo e o que é feio é um 
incentivo ao crivo da discricionariedade e do arbítrio, sem qualquer respeito 
à integridade e à coerência do Direito, além de não ser uma decisão de 
princípio. Está-se diante de um enunciado empírico, em que o “sim” e o 

                                                           
6BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Súmula 443 da V Jornada de Direito Civil. 2012. Disponível em 
<https://goo.gl/ajLaou>. Acesso em 25 fev. 2018 
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“não” são absolutamente arbitrários. Como aferir o gosto? E qual a 
relevância jurídica desse argumento? 

Como solução, atribui aos danos estéticos “permanente mitigação da pessoa se servir 

de seu corpo de forma eficiente”. Deve-se destacar aqui o termo permanente, na medida que, 

se há tratamento para a lesão, ou esta tiver caráter meramente transitório, não há o que se falar 

em reparação por danos estéticos. 

Nesse sentido, segue entendimento. 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. 
CHOQUE ELÉTRICO EM SUPERMERCADO. DANO MORAL 
CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) Já em relação à condenação quanto 
aos danos estéticos, afirma que não há qualquer marca ou cicatriz que 
pudesse causar espanto ou repulsa, não sendo, pois, cabível. Pugna pelo 
provimento do recurso, minorando-se a condenação em danos morais para a 
quantia de R$ 2.000,00 e pela improcedência do pedido autoral quanto à 
condenação em dano estético. (...)  5. Condenação por danos estéticos. (...) 
Os laudos anexados aos autos comprovam que a autora restou acometida por 
lesão permanente, a qual lhe causa sentimento de inadequação e vergonha. 
Dessa forma, cabível a indenização em danos estéticos. O valor arbitrado em 
R$ 3.000,00, repara a imperfeição física causada pelo acidente sem acarretar 
enriquecimento ilícito à autora. (...) (BRASIL. TJ-DF. 2017)7 

A jurisprudência em destaque traz consigo um caso concreto no qual o ato ilícito 

trouxe à demandante uma lesão permanente que lhe traz sentimento de inadequação e 

vergonha. Nesse sentido, cabível a condenação em danos estéticos. 

3.1.4 Danos Morais 

Em observação ao objetivo da pesquisa de analisar as demandas judiciais dos 

juizados especiais cíveis referentes à Responsabilidade Civil, cumpre salientar que é de 

grande conhecimento no meio jurídico a grande quantidade de Ações Judiciais dentro desse 

quadro. 

Sem dúvida, é de conhecimento de todos os que militam na Justiça 
Brasileira, seja em quaisquer das carreiras jurídicas, e ainda, de grande 
parte da população em geral, da avalanche de interposições de contendas 
de Indenização por Dano Moral de toda sorte.(MIGALHAS. 2004)8 

                                                           
7BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Recurso Inominado nº 07007143920178070005. 2017. 
Disponível em <https://goo.gl/q4qoB2.>. Acesso em 03 mar. 2018 
8 MIGALHAS. O célere aumento das ações por dano moral. 2004. Disponível em <https://goo.gl/WyQ6uQ> . 
Acesso em 24 jun. 2018 
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Esse contexto traz consigo uma evidente consolidação de uma praxe dentro da 

prática jurídica, qual seja, o pedido de indenização por danos morais.   

Esse fenômeno tem acarretado diversos reflexos dentro da realidade jurídica do país. 

Por si só, a própria subjetividade do tema já faz com que seja necessário um aprofundamento 

conceitual para adequar os casos concretos no momento de ponderar a pertinência dos 

pedidos.  

Ocorre que uma propagação errônea acerca do assunto pode influenciar em uma 

perigosa criação de um senso comum que cada vez mais se distancia dos entendimentos 

jurisprudenciais. O caráter negativo desse fenômeno deve ser ampliado caso tal senso comum 

seja reproduzido entre a população leiga que, por sua vez, tem a possibilidade de buscar a 

tutela jurisdicional do Estado sem o auxílio de um advogado, através dos Juizados Especiais.   

Necessário refletir através do campo conceitual do instituto, desde a Carta Magna, 

até leis infraconstitucionais, entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. 

A Constituição Federal trata do assunto em seu Artigo 5º, V e X 

Art. 5º, V: “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 
da indenização por dano material, moral ou à imagem” 

Art. 5º, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação” 

A legislação infraconstitucional se refere ao assunto na cláusula geral da 

Responsabilidade Civil, já citada na pesquisa, presente no artigo 186 do Código Civil. Ainda, 

o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) dispõe do tema em seu artigo 6º, VI: “São 

direitos básicos do consumidor: a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos” 

Não é preciso lente de aumento para perceber que os dispositivos supramencionados 

não trazem qualquer assimilação conceitual do instituto. Nesse viés, destaca-se o Projeto de 

Lei nº 1.443 de 2003, que  aduz em seu Art 1º 

O dano moral decorre de ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 
provoca, gravemente, e de maneira injustificada, perturbação, 
intranquilidade e ofensa a outrem, contrária aos princípios e valores 
consagrados na sociedade e no ordenamento jurídico. 
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§ 1º A crítica e a divergência de opiniões, ainda que veementes, não 
caracterizam o dano moral.  

§ 2º A denúncia de fato ilícito, se verdadeiro, não gera direito à 
indenização. 

O referido projeto de lei possui a seguinte justificação 

“fornecer parâmetros para a fixação do dano moral, uma vez que proliferam 
os pedidos indenizatórios em nossos Tribunais claramente abusivos, onde 
fica patente a desproporção entre o dano e o montante que se quer obter a 
seu pretexto. (...) Portanto, queremos, sobretudo, oferecer parâmetros 
objetivos que permitam estabelecer uma indenização justa. Nesse sentido, 
contamos como apoio dos demais parlamentares. Sala das Sessões, em 9 de 
julho de 2003. Deputado PASTOR REINALDO.” (BRASIL. Câmara dos 
Deputados. 2003)9 

É de fácil percepção que existe uma busca pelo entendimento do conceito de danos 

morais. Necessário também uma busca pelo campo doutrinário para completar a 

compreensão. 

Carlos Alberto Bittar(2015, p.45) qualifica como morais os danos que atingem o 

plano valorativo da pessoa na sociedade. São os danos que atingem os aspectos mais íntimos 

da personalidade humana, ou seja, o da intimidade e da consideração pessoal, na auto estima. 

Podendo, ainda, atingir a reputação ou a consideração social do sujeito na estima social.  

Nas lições de Carlos Roberto Rios Gonçalves (2014, p. 145), aquilo que atinge o 

ofendido como pessoa, sem, entretanto, lesar seu patrimônio, é considerado dano moral. É 

lesão que integra a honra, a intimidade, a dignidade, o bom nome, a imagem, entre outros 

direitos da personalidade, que acarreta ao lesado tristeza, dor, sofrimento, vexame e 

humilhação 

Em contrapartida, Cristiano Chaves de Farias (2015, p.262) entende que a tristeza, 

dor, humilhação e vexame são apenas conseqüências do dano. Entende ainda que a tentativa 

de demonstração em juízo desses fatores aliados ao sofrimento, com a finalidade de obtenção 

de êxito nos pedidos indenizatórios, reflete um desvio do foco da matéria, vez que se passa a 

discutir acerca das conseqüências do dano, e não sobre os reais interesses jurídicos que 

merecem ser tutelados.  

                                                           
9BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 1.443. 2003. Disponível em <https://goo.gl/mkT5Py.>. 
Acesso em 03 mar. 2018 
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Nesse sentido, importante verificar o Enunciado nº 445 do Conselho de Justiça 

Federal, emitido na V Jornada de Direito Civil: “O dano moral indenizável não pressupõe 

necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis como dor ou 

sofrimento.”(BRASIL. CNJ. 2012)10 

Ainda nesse viés, pertinente se faz a leitura da seguinte decisão do STJ. 

DIREITO CIVIL. DANO MORAL. OFENSA À DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA. DANO IN RE IPSA. Sempre que demonstrada a 
ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana, dispensa-se a 
comprovação de dor e sofrimento para configuração de dano moral. Segundo 
doutrina e jurisprudência do STJ, onde se vislumbra a violação de um direito 
fundamental, assim eleito pela CF, também se alcançará, por consequência, 
uma inevitável violação da dignidade do ser humano. A compensação nesse 
caso independe da demonstração da dor, traduzindo-se, pois, em 
consequência in re ipsa, intrínseca à própria conduta que injustamente atinja 
a dignidade do ser humano. Aliás, cumpre ressaltar que essas sensações (dor 
e sofrimento), que costumeiramente estão atreladas à experiência das vítimas 
de danos morais, não se traduzem no próprio dano, mas têm nele sua causa 
direta. (BRASIL. STJ. 2012)11 

É neste sentido que a presente pesquisa visa direcionar o mundo jurídico ao que a 

jurisprudência compreende como danos morais. Ocorre que, por muitas vezes, os aplicadores 

do direito miram sua concentração e esforços para demonstrar sentimentos desagradáveis e 

sofríveis em situações em que não são abalados direitos referentes à personalidade.  

Neste sentido, segue trecho de sentença do Processo n. 683/2009, da 1ª Vara Pública 

da Fazenda de Osasco/SP. 

“No caso dos danos materiais os argumentos da requerida são pífios e 
insuficientes. O nexo de causalidade está presente e os danos foram bem 
demonstrados, com demonstração suficiente dos gastos. Já os danos de 
ordem moral devem ser rejeitados. O autor somente traçou argumentos 
dramáticos a respeito de sua insegurança, sua intranqüilidade, seu temor, 
mas nada disso é suficiente, no caso, para justificar o pedido de indenização 
formulado. A casa dele sofreu danos, mas ele nem estava presente no 
momento do acidente. Isso trouxe dissabores, decerto. Trouxe 
aborrecimentos, sem dúvida. Mas a intranqüilidade emocional alegada por 
ele precisa ser provada, com o devido respeito. Atualmente, tudo é motivo 
para alguém clamar estar sofrendo um altíssimo prejuízo, uma enorme perda. 
Muitos estão perdendo a medida do justo, do correto. A régua para mensurar 
perdas, sofrimentos, danos morais, em resumo, está quebrada ou foi perdida 
há muito, se depender da análise de muitos feitos. A “perda moral” do autor, 

                                                           
10 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Enunciado nº 445, emitido na V Jornada de Direito Civil. 2012. 
Disponível em <https://goo.gl/a5YfNh>. Acesso em 04 mar. 2018 
11BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1292141/SP. 2011. Disponível em < 
https://goo.gl/EGzHmo >. Acesso em 04 mar. 2018 
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no caso, considerando a prova trazida, é pequena, não indo além do mero 
aborrecimento.” (BRASIL. TJ-SP. 2010) 12 

O trecho citado vai de encontro às intenções da pesquisa,delimitar a correta forma de 

aplicação das normas de Responsabilidade Civil. No entanto, deve ser ponderado que o 

primeiro momento de aplicação é o de interpretação anterior à propositura da demanda. O 

magistrado chega a tecer comentários negativos quanto à banalização dos pedidos de danos 

morais, sendo certa a existência de incertezas quanto ao tema. 

Nossos tribunais superiores acabam por ter muito trabalho na tentativa de 

uniformização dos entendimentos jurisprudenciais acerca da reparação por danos morais. 

Com a análise do julgamento do Recurso Especial nº 1.399.931, percebe-se o 

entendimento do ministro relator do Superior Tribunal de Justiça Sidnei Beneti no sentido 

de que a falha na entrega de mercadoria adquirida na internet não vai além de simples 

inadimplemento contratual, não sendo causa de indenização por danos morais. Seria 

possível pleitear a indenização a título de danos morais somente se, de forma excepcional, 

fosse devidamente comprovada a verdadeira ofensa a direito de personalidade.(BRASIL. 

STJ. 2014).13 

Em outra questão de pertinência temática, o Ministro Relator do Superior Tribunal 

de Justiça Luis Felipe Salomão, no julgamento do Recurso Especial número 1.269.246, 

entende que o atraso de vôo doméstico não superior a oito horas, sem que seja comprovada 

a ocorrência de circunstancias graves, não enseja a indenização por danos morais 

(BRASIL. STJ. 2014)14 

Percebe-se que o STJ tem assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, 

os meros dissabores normais e próprios do convívio social, não são suficientes para 

originar danos morais indenizáveis. 

Diante do exposto, as relações entre consumidores e fornecedores devem ser 

também analisadas, na medida em que possuem grande número de demandas acerca do 

tema, o que será analisado no próximo capítulo.  

                                                           
12 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Processo nº 683/2009. 2010. Disponível em 
<https://www.conjur.com.br/dl/decisao-juiz-picolo-zanoni-vara-fazenda.pdf>. Acesso em 04 mar. 
2018 
13 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.399.931/MG. 2014. Disponível em 
<https://goo.gl/sNYdnn>. Acesso em 07 mar. 2018 
14 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1269246/RS. 2014. 
Disponível em <https://goo.gl/XD96Rw>. Acesso em 07 mar. 2018 
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4 OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS COMO INSTANCIA 
ESPECIALIZADA EM DIREITO DO CONSUMIDOR 

Uma vez compreendidos os conceitos e as diferentes formas de danos existentes na 

Responsabilidade Civil, é imperioso analisar a aplicação desse instituto nas relações jurídicas 

entre consumidores e fornecedores. 

No entanto, é preciso perceber que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) 

estabelece normas de ordem pública e interesse social. Diante deste fator, importante destacar, 

na Lei 8.078/90, sua finalidade de proteção aos consumidores. Em leitura, de seu artigo 2º, o 

conceito de consumidor é definido 

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final.  

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda 
que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

 
A leitura deste artigo traz a compreensão, segundo Rizzato Nunes, (2015. Pág. 174) 

de que o Código de Defesa do Consumidor regula situações em que produtos e serviços são 

oferecidos ao mercado de consumo para que qualquer pessoa os adquira, como destinatária 

final. 

Ainda, mesmo que não seja destinatário final, a leitura do parágrafo único do artigo 

supracitado prevê a proteção ao consumidor por equiparação. Rizzato Nunes (2015, p.174) 

define este consumidor como todo aquele que, mesmo não tendo sido consumidor direto, seja 

atingido por algum evento danoso. 

Sabe-se, portanto, que Direito do Consumidor é uma área jurídica extremamente 

próxima de toda a população, sem distinções pessoais. Para tanto, o código prevê diversas 

formas de proteção à população consumidora, em virtude de sua vulnerabilidade.  

Tal proteção é acentuada se uma demanda é ajuizada perante os JuizadosEspeciais 

Cíveis, em decorrência da relação de seus princípios já trabalhados na pesquisa com a 

proteção dada pela Lei 8.078/90, o que fez com que os Juizados hoje sejam considerados uma 

instancia especializada no assunto. 
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No entanto, em termos estatísticos, há de se apurar se os JECS representam uma 

instância supersaturada de ações judiciais, muitas vezes com demandas mal avaliadas pelos 

autores em relação à responsabilização civil de fornecedores. 

4.1 Da Vulnerabilidade Do Consumidor 

Ao fazer uma conexão das normas protetivas ao consumidor com os princípios que 

norteiam a tramitação dos processos perante os JECs, pode-se encontrar aspectos que trazem 

ao Consumidor uma maior garantia de efetividade no que tange ao acesso à justiça. 

Neste caso, o conceito de efetividade remete novamente à obra “Acesso à Justiça” de 

Mauro Cappelletti & Bryant Garth.Estes autores entendem que as diferentes possibilidades 

das partes são um obstáculo ao efetivo acesso à justiça. No tocante às possibilidades, estas 

podem ser financeiras, técnicas e habituais. (CAPPELLETTI & GARTH. 1988, p.25) 

Em alusão às possibilidades financeiras, de forma exemplificativa, uma Pessoa 

Jurídica Fornecedora de bens ou prestadora de serviços possui ampla possibilidade de litigar 

judicialmente sem que haja prejuízo econômico próprio pela simples instauração de um 

processo. 

Sobre as possibilidades técnicas, Cappelletti e Garth (1988, p. 25) argumentam sobre 

a pouca aptidão do consumidor de reconhecer um direito e propor uma ação ou elaborar uma 

defesa.   

Acerca de possibilidades habituais, Cappelletti e Garth (1988, p. 25) fazem uma 

alusão ao conceito de Galanter (1975, p.347, 360) e traçam um paralelo entre litigantes 

habituais e litigantes eventuais, que trata a respeito de fornecedores e consumidores, 

respectivamente. O paralelo tem por fundamento basicamente a experiência jurídica de cada 

parte.  

Carlos Alberto Bittar (2015, p. 261) entende como fator determinante desta 

vulnerabilidade a fácil propagação de publicidade de produtos e serviços. 

Com efeito, em plena era do consumismo – ativada e reativada por 
publicidade maciça e atraente -, cercam-se as pessoas, diária e 
sequencialmente, de necessidades, muitas criadas pela própria evolução 
tecnológica, que precisam satisfazer, participando, assim, direta e 
indiretamente, de operações de consumo (BITTAR, 2015, p. 261) 
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Portanto, a partir do momento que o consumidor passa a ter acesso às informações 

sobre produtos e serviços, nasce o sentimento de felicidade momentânea ou de evolução 

social pelo acúmulo de bens. (SILVA; FRANCO, 2012) 

De fato, a vulnerabilidade do consumidor há de ser potencializada a partir de 

diversos fatores, sejam culturais, pessoais, psicológicos e sociais. Christiane Gade (1988, p.6) 

delimita os seguintes fatores  

Fatores culturais: A cultura, hábitos, costumes e ideologia. A mudança 
cultural, as correntes culturais, a moda  

Fatores sociais: Os grupos sociais primários e secundários, de referência. Os 
líderes, inovadores e seguidores. A aceitação social e o conformismo.  

Fatores pessoais: As variáveis demográficas, idade, sexo, posição no ciclo de 
vida, escolaridade e atividades, situação econômica e estilo de vida.  

Fatores psicológicos: Processamento de informação, sua capacitação e 
decodificação através de mecanismos de sensação, percepção, aprendizado e 
memória. Processamento psicodinâmico e seus aspectos motivacionais, 
emocionais e atitudinais. Personalidade. (GADE, 1998, p. 6) 

Portanto, a aquisição de produtos passou a trazer ao consumidor uma sensação de 

prazer, ditada pela moda, ou pela atribuição de um caráter indispensável a um produto, como 

reflexo dos desejos pessoais. (SILVA;FRANCO, 2012) 

É consagrada em todo o campo doutrinário e jurisprudencial a vulnerabilidade dos 

Consumidores diante de qualquer relação de Consumo.  

O próprio artigo 4º, I do CDC reconhece a vulnerabilidade destes. 

Art. 4º, I, CDC: A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das 
relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:  

 I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
consumo; (...) 

. Tal dispositivo pode ser considerado um reflexo do Princípio Constitucional da 

Igualdade, presente no Artigo 5º, caput, da Constituição Federal. 

Art. 5º, CF: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes 

Compreendida a vulnerabilidade do consumidor, há de se analisar a aplicação prática 

de proteção presente no CDC perante os Juizados Especiais Cíveis. 

4.2 As Relações de Consumo e os Juizados Especiais Cíveis 

Parte-se para uma análise para as relações de consumo em litígio nos Juizados 

Especiais Cíveis, a fim de associar a reconhecida vulnerabilidade dos consumidores com os 

princípios dos JECs.  

Carlos Alberto Bittar (2015, p. 245) entende que de um extenso universo fático 

podem eclodir danos de natureza moral. Simples compras em supermercados, em lojas, 

realização de viagens, negócios ou lazer, fruição de serviços públicos, internação e 

manutenção em hospitais, integração a consórcios, planos de saúde, efetivação de operações 

eletrônicas em bancos e entidades financeiras. 

Deve ser ponderada de que forma se daria a busca pela efetividade da tutela 

jurisdicional do Estado nos casos citados acima. Nesse viés, pertinente trazer ao contexto a 

Acesso à Justiça, na qual Mauro Cappelletti (1988, p. 15) estabelece que devem ser 

transpostos os obstáculos das custas judiciais e do tempo para que se alcance um efetivo 

acesso à justiça. 

Não deve o Consumidor ser onerado financeiramente ao ter que custear o 

ajuizamento do processo. Nesse sentido, há uma associação entre esta proteção ao consumidor 

e a isenção do recolhimento de custas em primeira instância nos Juizados Especiais Cíveis. 

Aqui, pretende o consumidor, ao ajuizar uma Ação Perante o Juizado Especial Cível, 

fugir da subjetividade da Lei 1.060/50, com a possibilidade da não concessão dos benefícios 

da Gratuidade de Justiça. Conforme entendimento de Rizzato Nunes ( 2015, p.214)  

A Lei n. 1.060/50 dá o direito subjetivo à pessoa de, mediante simples 
afirmação especial, pleitear os benefícios de assistência judiciária gratuita. 
Exercida essa prerrogativa, ao Juiz só cabe indeferi-la se tiver fundadas 
razões para tanto (art. 52). Não tendo, nada pode fazer a não ser deferir o 
pleito. Daí caberá a parte contrária - caso queira - impugnar a concessão, 
sendo dela o ônus da prova da inveracidade da afirmação. Se a parte 
contrária fizer tal prova, então, o beneficiário será condenado ao pagamento 
do décuplo das custas judiciais (§ 12, do art. 42).”(NUNES, 2015, p. 214)  
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Também, ressalta-se a inviabilidade do Consumidor suportar o ônus da demora do 

processo para que alcance os direitos pleiteados. Neste sentido, importante associar esta 

proteção a uma escolha de competência dos Juizados Especiais Cíveis em virtude de seu 

Princípio da Celeridade, oportunamente trabalhado na pesquisa. 

Ainda no tocante ao acesso à justiça, faz-se necessária a leitura do Artigo 6º, VII do 

CDC. 

Art. 6º: São direitos básicos do consumidor: (...) VII – o acesso aos órgãos 
judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a 
proteção jurídica, administrativo e técnica aos necessitados; 

Portanto, é importante compreender o comando legislativo de atribuir aos 

Consumidores um acesso à justiça diferenciado, com a finalidade de evitar e reparar eventuais 

danos causados por fornecedores em relações consumeristas. 

Já compreendida a vulnerabilidade do Consumidor e o fato dos Juizados Especiais 

Cíveis terem se tornado uma instância especializada em Direito do Consumidor, vale trazer a 

aplicação das normas de Responsabilidade Civil nesse quadro. 

4.3 As Relações de Consumo e a Responsabilidade Civil 

As relações de consumo sofreram grandes alterações com o advento do Código de 

Defesa do Consumidor, no início da década de 90. Cristiano Chaves (2015, p.675) aduz que a 

criação do CDC trouxe maior relevância à Responsabilidade Civil dentro das relações 

consumeristas e, portanto, refletiu novos ares ao Direito Civil brasileiro, ainda naquela época 

sob a égide do Código Civil de 1916. 

No tocante ao Instituto da Responsabilidade Civil, o Código de Defesa do 

Consumidor adotou a Responsabilidade Objetiva do Fornecedor. Em termos práticos, o 

fornecedor responde independente de culpa pelos danos que causar aos consumidores. 

Carlos Roberto Rios Gonçalves (2014, p.84) aduz que a adoção à Responsabilidade 

Civil Objetivado Fornecedor ocorreu em virtude do fato de vivermos hoje em uma sociedade 

de produção e consumo em massa, na qual ocorre uma despersonalização das relações entre 

produtores, comerciantes e prestadores de serviços em um pólo, e compradores e usuários no 

outro.  
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Entende-se, nesse quesito, que o Código veio a estabelecer um sistema protetivo aos 

Consumidores. 

 

Observa-se, efetivamente, que o Código de Defesa do Consumidor, 
nas relações de consumo submetidas à sua égide, instituiu regime 
protetivo tal que, de sua simples enunciação, pode-se notar que 
inúmeras novas situações de violação a direitos personalíssimos 
podem ocorrer, gerando, em conseqüência, a necessidade de reparação 
de ordem moral.(BITTAR, 2015, p.248) 
 

Para tanto, a Responsabilidade Objetiva do fornecedor passa a ser tutelada no CDC a 

partir dos artigos 12 e14. 

ART. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de 

projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, 

apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por 

Informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.  

§1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele 

legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias 

relevantes, entre as quais:  - sua apresentação; II - o uso e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocado em 

circulação,  

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor 

qualidade ter sido colocado no mercado.  

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será 

responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; 

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - 

a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

 

ART.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 

por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 12 O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias 

relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e 
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os riscos que razoavelmente dele se esperam; III- a época em que foi 

fornecido.  

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.  

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I 

- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.  

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada 

mediante a verificação de culpa. 

Vale ressaltar aqui a semelhança entre os dois artigos, tendo o legislador diferenciado 

a designação do agente responsável pelos danos ao consumidor.  Importante destacar também 

os conceitos de fato e vício do produto e serviço, para compreender questões práticas 

referentes aos danos causados pelos fornecedores aos consumidores. 

Nesse viés, destaca Cristiano Chaves de Farias (2015, p.676) que fato e vício de 

produto/serviço, embora haja responsabilidade civil do fornecedor em ambos, não se 

confundem no sistema brasileiro. Ocorre que no vício há uma desarmonia entre o produto 

oferecido e as expectativas do consumidor. Em contrapartida, no fato do produto, há um 

efetivo dano ao consumidor, que é atingido em sua integridade física ou moral. Em questões 

práticas, o vício atinge o produto e, por outro lado, o fato atinge o consumidor.   

A teoria da responsabilidade objetiva, segundo Cristiano Chaves de Farias (2015, 

p.446) transfere a responsabilização do agente da culpabilidade para a causalidade. Diante do 

exposto, tem-se que é dispensada a prova quanto à um comportamento antijurídico e 

reprovável. O nexo causal preconiza que o agente só será responsabilizado pelos danos 

sofridos pela vítima na hipótese de seu ato ter sido a causa dos danos 

Ainda, a proteção ao consumidor através da incidência das normas do CDC se dá em 

diversos outros campos, não apenas da Responsabilidade Civil. O Art. 6º traz uma declaração 

formal de direitos do consumidor; o Artigo 30 e seguintes impõem aos fornecedores a 

veracidade, transparência e adequação no fornecimento de bens e prestação de serviços. O 

artigo 39 trata da proibição de práticas abusivas. O Artigo 42 disciplina a proibição de 

cobranças vexatórias. Vale ressaltar questões processuais, onde há a possibilidade de 

desconsideração da personalidade jurídica, conforme artigo 28 e a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, conforme artigo 6º , VIII. 
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Deve ser indagado até que ponto um prático acesso à justiça, uma grande proteção ao 

consumidor e a aplicação da Responsabilidade Objetiva podem trazer reflexos negativos à 

efetividade da justiça, mormente quanto ao grande número de demandas judiciais e uma 

eventual supersaturação do Poder Judiciário. 

4.4 As Estatísticas Quantitativas das Demandas Nos JECs 

A compreensão acerca das demandas nos Juizados Especiais Cíveis deve ser 

estudada como uma hipótese do reflexo do número de Ações Judiciais em todo Poder 

Judiciário. 

Nesse quadro, é imperioso destacar as pesquisas feitas acerca da litigiosidade e 

estatísticas do Poder Judiciário Nacionais, a partir da leitura da “Justiça em Números”, 

elaborada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça. 

No ano de 2017, foi lançada a pesquisa referente aos números do Poder Judiciário 

do ano de 2016.Foram 13.448.660 (treze milhões quatrocentos e quarenta e oito mil 

seiscentos e sessenta) processos tramitados no ano base de 2016. O Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro aparece como o segundo maior do país em questões numéricas. (BRASIL. 

CNJ. 2017)15 

Em uma consulta ao site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na seção “TJERJ 

em números”, infere-se que somente no mês de abril de 2018, foram distribuídas 105.525 

(cento e cinco mil quinhentos e vinte e cinco) novas ações e recursos. Vale destacar que a 

parcela referente aos Juizados Especiais compreende um total de 44,74% desse número.   

Importa ainda, ressaltar que outros aspectos numéricos desse quadro no que tange à 

quantidade de magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. São 873 

magistrados, sendo 693 juízes e 180 desembargadores. O TJERJ conta, ainda com 14.290 

servidores. Ainda, cumpre citar que existem 127 Juizados Especiais Cíveis, incluindo os 

adjuntos.(BRASIL. TJ-RJ. 2018)16 

                                                           
15BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números. 2017. Disponível em <https://goo.gl/TS5Mfq>. 
Acesso  em 20 abr. 2018. 
16BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. TJERJ em números. 2018. Disponível em < 
https://goo.gl/VDcAQW >. Acesso em 20 abr. 2018. 
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A referida pesquisa do CNJ traz consigo aspectos temporais de um Processo Judicial 

que tramita nos JECs. Infere-se por análises gráficas que uma Sentença de uma Ação de 

Conhecimento tem duração média de dois anos e três meses para ser proferida. Ainda, se o 

caso versar sobre Execução Judicial ou Extrajudicial, o tempo desde o ajuizamento até a 

sentença é de, respectivamente, um ano e quatro meses, e três anos. (BRASIL. CNJ. 2017)17 

Também no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na seção “Produtividade 

por Serventia”, há a possibilidade de analisar as estatísticas referentes ao processamento das 

ações ajuizadas no Juizado Especial Cível da comarca de Macaé. 

 Em uma leitura do mês de abril de 2018, o JEC de Macaé possui um acervo total de 

6.990 processos. Nesse mês, foram proferidas 182 sentenças, 379 decisões interlocutórias e 

realizadas 131 audiências. No entanto, há mais de quatro mil processos paralisados há mais de 

30 dias. (BRASIL. TJ-RJ. 2018).18 

No que tange às ações que tratam do Instituto do Dano Moral, houve uma ascensão 

de 3.607% (três mil seiscentos e sete por cento) entre 2005 e 2010.  Nestes cinco anos, o 

número saltou de 8.168 (oito mil cento e sessenta e oito) para 302.847 (trezentos e dois mil 

oitocentos e quarenta e sete) ações apenas no Estado do Rio de Janeiro. Naturalmente, a 

crescente litigância em primeira instância reflete na ascensão do número de recursos. Em 

2000, foram autuados 1.421 (mil quatrocentos e vinte e um) recursos com o tema do Dano 

Moral no Superior Tribunal de Justiça. Em 2010, esse número subiu para 10.018 (dez mil e 

dezoito) recursos. (CONJUR. 2011)19 

 Uma vez observadas as estatísticas do TJERJ no que tange aos Juizados Especiais 

Cíveis e, especialmente ao JEC da comarca de Macaé, deve ser observado que, embora o 

Poder Judiciário tenha o dever constitucional de responder às demandas, pelo princípio da 

duração razoável do processo, previsto no Artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, deve 

ser analisado se a litigância no País vem a ser um problema exclusivamente do Poder 

Judiciário.  

                                                           
17BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números. 2017. Disponível em <https://goo.gl/TS5Mfq>. 
Acesso  em 20 abr. 2018. 
18 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Produtividade por Serventia. 2018. Disponível em 
<https://goo.gl/eEQ9u2>. Acesso em 20 abrl. 2018 
19 CONJUR. 2011. Cresce o número de ações por danos morais no TJ-RJ. Disponível em 
<https://www.conjur.com.br/2011-ago-29/cresce-numero-acoes-danos-morais-tj-rio>. Acesso em 25 jun. 2018 
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Nessa discussão, o ex ministro do STF Joaquim Barbosa, em entrevista à Agência 

Nacional do Conselho Nacional de Justiça, aduz que “a crescente litigância é fenômeno mais 

complexo que envolve os demais Poderes da República, os indivíduos, a sociedade e o 

mercado”.(BRASIL. CNJ. 2013) 20 

Vale consignar, dentro do trecho citado pelo ex Ministro, a importância do equilíbrio 

entre os indivíduos e o mercado, com a finalidade de diminuir índices de litigiosidade.Há de 

se entender, ainda, quais os reflexos do quadro apresentado pelo Ministro no que se refere ao 

envolvimento dos demais Poderes da República sobre à extensa litigância em nosso país. 

 Nesse sentido, é dever do Poder Legislativo disciplinar as normas que versam sobre 

as relações entre Consumidores e Fornecedores. Destarte, essa competência traz plena 

incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 

Uma vez disciplinado o tema pelo Poder Legislativo, o fácil acesso à justiça atrelado 

ao protecionismo ao consumidor pode trazer um falso senso comum de que demandas nesse 

viés seriam prontamente julgadas procedentes.  

Por sua vez, tal senso comum teria por reflexo o aumento no número de tais 

demandas, acarretando uma banalização dos referidos institutos, trazendo uma repercussão 

negativa perante o Judiciário do uso exarcebado do direito de ação.  

A ministra Nancy Andrighi assevera que “é natural que alguns se excedam, 

sobretudo até que se estabeleçam os limites do que é razoável ser indenizado. Cabe ao 

Judiciário, através de suas decisões, fixar esses limites”. (CONJUR. 2011)21 

Dessa situação surgiu a expressão “Indústria do Dano Moral”, que trata das ações 

cujos recorrentes pedidos daqueles que relatavam lesões extrapatrimoniais não correspondiam 

com a realidade fática. (NASCIMENTO. 2017). 

                                                           
20 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. 2013. Disponível em <http://www.cnj.jus.br/bfbh>. Acesso em 21 
abr. 2018 

21 CONJUR. 2011. Cresce o número de ações por danos morais no TJ-RJ. Disponível em 
<https://www.conjur.com.br/2011-ago-29/cresce-numero-acoes-danos-morais-tj-rio>. Acesso em 25 jun. 2018 
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Portanto, Cristiano Chaves (2015, p. 203) entende que banalizar o próprio 

significado da responsabilidade civil faz com que danos verdadeiramente merecedores de 

tutela sejam lançados na “Indústria de Danos”.  

Conforme o entendimento da Ministra Nancy Andrighi, passa a ser do Poder 

Judiciário o dever de fixar limites de razoabilidade para indenizações. Nesse contexto, é 

válido analisar os reflexos atuais da Indústria do Dano Moral. 
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5 REFLEXOS ATUAIS DA INDÚSTRIA DO DANO MORAL 

Diante da necessidade de mudança jurisprudencial acerca do entendimento de 

indenização por danos morais, tem-se como principal desafio dos tribunais o a fixação de 

limites à indenização e o distanciamento da banalização da indústria do dano moral. No 

entanto, Cristiano Chaves (2015, p.269) entende que esse desafio costuma trazer um perigoso 

efeito de fechar as portas da reparação em situações autênticas de dano moral, pelo simples 

fato de ocorrerem numa instante de refluxo do Judiciário.   

Tal refluxo veio a criar um movimento do judiciário contrário à indústria do dano 

moral.  São chamados de “meros aborrecimentos” os episódios narrados em demandas 

judiciais que, segundo julgadores, não afetam diretamente qualquer direito à personalidade.  

5.1 O Mero Aborrecimento 

Sergio Cavalieri Filho (2012, p.78) compreende que mero aborrecimento pode ser 

compreendido pela mágoa, irritação, sensibilidade exarcebada e dissabor que situam fora do 

plano do dano moral, porquanto, além de pertencerem à normalidade do dia a dia, no trânsito, 

no trabalho, no ambiente familiar e até entre amigos, tais situações não são duradouras ou 

intensas a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.  

Cristiano Chaves de Farias (2015, p. 269) compreende que as sentenças cuja tese do 

mero aborrecimento é apreciada não asseveram, por si só, que a lesão não foi grave o 

suficiente para caracterizar um dano extrapatrimonial. O que se extrai é que, segundo o autor, 

resta configurado o mero aborrecimento quando não há uma afetação à dignidade da 

pessoaque pleiteou a indenização por danos morais.   

“pois se os aborrecimentos, triviais e comuns, fossem hábeis a provocar a 
reparação moral, não haveria dia em que não fôssemos contemplados com 
uma reparação, e talvez, muito provavelmente, condenados também a prestá-
la. Porque o dia a dia, pela sua ordem natural, traz aborrecimentos que o 
direito, em princípio, não valora”(FARIAS, 2015, p. 269) 

 

Por sua vez, a dignidade da pessoa surge em nosso ordenamento jurídico como um 

dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, Vicente Paulo (2015, p. 

33)  assevera  que diversos valores constitucionais decorrem da ideia de dignidade humana, 

como o direito à imagem, à intimidade e à honra. 
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Flávio Tartuce (2015, p.398) aduz que os meros aborrecimentos são transtornos 

normais do dia a dia. O autor assevera que não pode haver confusão quanto a este conceito, 

sob o risco de colocar em descrédito a própria concepção dos danos morais e da 

responsabilidade civil como um todo. 

Neste sentido, o Enunciado nº 159 do Conselho de Justiça Federal diz que “o dano 

moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero 

aborrecimento inerente a prejuízo material.”(BRASIL. CNJ. 2004)22 

Vale salientar que, em observância a este entendimento, o Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro elaborou a súmula nº 75: 

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. 
(BRASIL. TJ-RJ. 2004)23 

Destaca-se a parte final do enunciado, no qual é prevista a caracterização do dano 

moral em descumprimento contratual somente nos casos em que o contrato versar sobre a 

dignidade da parte. Nesse viés, o enunciado nº 411 da V Jornada de Direito Civil diz que “o 

descumprimento de contrato pode gerar dano moral quando envolver valor fundamental 

protegido pela Constituição Federal de 1988.” (BRASIL. CNJ. 2012)24 

De forma a enfrentar ascensão da tese do mero aborrecimento, a Associação dos 

Advogados e Estagiários do Estado do Rio de Janeiro ajuizou perante o Conselho Nacional de 

Justiça uma Reclamação em face do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, acerca 

da substituição do instituto do dano moral pela ascensão da tese do mero aborrecimento. 

Verifica-se que os Juízes Togados e Leigos do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, vêm, nos últimos anos, não se sabe o porquê, 
extinguindo o dano moral em ações ajuizadas em sede de juizados Especiais 
Cíveis, transformando o DANO MORAL em MERO ABORRECIMENTO. 

Essa medida se mostrou necessária em virtude da crescente raridade das decisões 

favoráveis aos consumidores. No entanto, algumas teorias vêm surgindo em prol da criação de 

novas tendências no julgamento dessas ações. 

                                                           
22BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil. 2003. Disponível em 
<https://goo.gl/J3ia6P>. Acesso em 03 jun. 2018 
23 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Súmula 75. Disponível em <https://goo.gl/wia3XK>. Acesso 
em 03 jun. 2018 
24 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Enunciado 411 da V Jornada de Direito Civil. 2012. Disponível em 
<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/216>. Acesso em 03 jun 2018 
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5.2 Teoria Do Desvio Produtivo 

Cumpre trazer ao contexto a recente criação da Teoria do Desvio Produtivo do 

consumidor, que defende que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de 

problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável. 

A teoria foi elaborada por Marcos Dessaune que, em termos conceituais, aduz o que 

segue. 

O “desvio produtivo do consumidor” é um evento danoso induzido pelos 
fornecedores que, de modo abusivo, se eximem da sua responsabilidade 
pelos problemas de consumo que eles próprios criam no mercado. O desvio 
produtivo acarreta, necessariamente, um dano existencial indenizável para o 
consumidor – que a jurisprudência tradicional, partindo de premissas 
equivocadas, vinha reduzindo a “mero dissabor ou aborrecimento” –, 
enquanto, em princípio, ele também gera um lucro adicional e injustificado 
para o fornecedor. (DESSAUNE. 2017) 

O ministro do STJ Paulo de Tarso Sanseverino, no julgamento do AgRESP nº 

1.132.385 – SP , adota a ementa do RESP do mesmo processo, que trata da teoria no trecho 

que segue: 

Reparação de danos morais por danos à honra objetiva da autora devida. 
Reparação por desvio produtivo, caracterizado pela falta de pronta solução 
ao vício do serviço noticiado, também devida, como forma de recompor os 
danos causados pelo afastamento da consumidora da sua seara de 
competência para tratar do assunto que deveria ter sido solucionado de 
pronto pela fornecedora.(BRASIL. STJ. 2017)25 

Outro ministro do STJ, Marco Aurélio Belizze, em julgamento monocrático de 

Agravo em Recurso Especial nº1.260.458/SP , assevera o que segue : 

“Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a 

desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências – 

de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer – para tentar 

resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não 

causar”(BRASI. STJ. 2018)26 

Certo é que mais incertezas adentraram ao campo da responsabilidade civil e dos 

danos morais com a ascensão das teses do mero aborrecimento e da teoria do desvio produtivo 

do consumidor, vez que a discussão ainda carece de uniformização jurisprudencial, trazendo 

uma grande insegurança jurídica na aplicação destas normas.  
                                                           
25 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 1.132.385/SP. 2017. Disponível em 
<https://goo.gl/EmGxjU>. Acesso em 13 jun. 2018 
26 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.260.458/SP. 2018. Disponível em 
<https://goo.gl/D4wcWs>. Acesso em 13 jun. 2018 
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5.3 Insegurança Jurídica 

Sempre que houver uma revisão de modelos jurídicos ou ocorrer a adoção de novos 

sistemas, há de se fazer importantes indagações relevantes no contexto da segurança jurídica. 

Gilmar Mendes (2015, p.394) entende imperiosa, nesse contexto, a adoção de cláusulas de 

transição, quando ocorrer mudança radical de um instituto ou estatuto jurídico.  

Diante deste contexto, o refluxo do judiciário acerca da responsabilidade civil e dos 

danos morais é considerado um fenômeno natural. Cristiano Chaves (2015, p 95) entende que 

tal refluxo, por si só, não incita insegurança jurídica. A própria cláusula geral da 

responsabilidade civil (Art. 186 e 927 do Código Civil) impede que o instituto seja imóvel e 

esteja apto a sofrer constantes atualizações, com a finalidade de adaptação às vias de uma 

sociedade plural.  

Nathália Masson (2015, p.905) entende que não foi suficiente a elaboração de 

algumas súmulas para aplacar as questões centrais que passaram a afligir o judiciário, quais 

sejam, a insegurança jurídica decorrente das decisões divergentes e a morosidade dos 

julgamentos. 

Razões pragmáticas passaram a exigir mais celeridade e estabilidade das 
decisões judiciais, especialmente em razão do absurdo custo de um processo 
judicial e da dificuldade de a sociedade compreender excessiva 
contrariedade nos julgados. (MASSON, 2015, p.905) 

Hans Kelsen (1934, p.279-280) compreende que os tribunais entrarão em 

concorrência com o poder legislativo na medida que lhes são conferidos poderes para criar 

precedentes e, por reflexo, isso significará uma descentralização da função legislativa. Para 

Kelsen, o resultado dessa descentralização da criação do Direito traz uma grande flexibilidade 

ao sistema jurídico, mas, em contrapartida, significa uma renúncia à segurança jurídica. 

Maurício Ramires (2010, p.149) entende ser relevante compreender que o precedente 

tem um caráter fundamental. No entanto, deve ser visto como a aplicação feita para um caso 

concreto e não para casos futuros. É necessário destacar a importância da interpretação, de 

forma a tratar situações similares com a devida coerência, rejeitando decisões políticas.  

Nesse viés, imperioso destacar o caso em que um homem entrou com uma ação de 

indenização por danos morais em face de concessionária de serviço público pela morte de seu 

pai por um atropelamento. O autor obteve sentença procedente condenando a empresa a pagar 
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R$ 100.00,00 (cem mil reais) pelos danos morais suportados pelo autor. Em seguida, um 

outro filho e a esposa do falecido também ajuizaram uma ação com a mesma causa de pedir.  

No entanto, a sentença condenou a empresa a indenizar cada um dos autores em R$ 30.000,00 

(trinta mil reais) pelos danos morais vivenciados. Em sede de recurso, argumentaram 

Existindo vínculo de similitude entre as causas de forma que o direito 
material seja o mesmo discutido em duas demandas, impende ao julgador 
considerar a decisão transitada em julgado ao apreciar a outra, idêntica, 
resguardando assim a garantia de julgamentos uniformes fulcrada nos 
princípios da segurança jurídica e economia processual, alicerces 
norteadores das decisões jurisdicionais por comando constitucional, 
prevenindo a iniqüidade. (CONJUR. 2015)27 

O desembargador relator Paulo Maurício Pereira acolheu as alegações dos recorrentes, 

aduzindo que: 

É bem verdade que a coisa julgada no processo anterior não tem eficácia 
neste. Entretanto, há de haver coerência na solução das lides. O contrário 
traria perplexidade aos jurisdicionados e maior desprestígio ao já 
desprestigiado Judiciário. (...)Entendo que a sentença de procedência merece 
ser repristinada na íntegra, inclusive quanto ao valor da verba indenizatória 
por danos morais. A uma, porque tal questão não comporta exame neste 
recurso, visto que não objeto de divergência em relação ao voto vencedor e, 
a duas, a fim mesmo de evitar decisões conflitantes, como acima ressaltado: 
qual a justificativa para um filho receber R$ 25 mil e o outro R$ 100 mil? 
(BRASIL. TJ-RJ. 2014)28 

Também de maneira a elucidar as constantes divergências acerca do instituto da 

responsabilidade civil e dos danos morais, passa-se à análise de dois acórdãos de Ações que 

visam reparação por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de unidade 

imobiliária.  

Segue trecho de acórdão da Apelação julgado pela 23ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, com relatoria do desembargador Marcos André Chut.  

A demora na entrega é fato sobre o qual não pairam controvérsias. As rés, no 

entanto, amparam-se na tese de fato exclusivo de terceiro. De fato, tais 

fatores alegados são suficientes a representar escusa a morosidade das 

demandadas. Nota-se que em julho de 2009, a 1ª Ré celebrou convênio com 

o Município de Macaé, que se comprometeu a realizar a infraestrutura básica 

necessária para o local do empreendimento, viabilizando o abastecimento de 
                                                           

 
28 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Embargos Infringentes nº 01502774520088190001. 2014. 
Disponível em <https://goo.gl/ayfeXx>. Acesso em 12 jun. 2018 
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água, rede de coleta e distribuição de esgoto, rede elétrica, transporte público 

com prazo de vigência até 31/12/2012. Diante do não cumprimento por parte 

do Município de todas as obras de infraestrutura dentro desse prazo, fora o 

convênio prorrogado até dezembro/2014. (...)Fato é que, no empreendimento 

em enfoque, o fator determinante para o atraso na construção foi a letargia 

funcional do Município de Macaé que deixou de prover, a tempo e modo 

razoáveis, a infraestrutura mínima para a instalação do edifício. (...) Desta 

maneira, no caso posto à cognição, verificou-se verdadeiro fato do príncipe. 

(...)Voltando ao campo da responsabilidade civil nas relações de consumo, a 

intromissão lesiva e imprevisível do Poder Público na consecução dos 

negócios jurídicos particulares repercutirá na exoneração de 

responsabilidade daquele diretamente afetado, na medida em que localiza o 

ilícito no atuar estatal. (...) Assim, inexistindo a prática de ato ilícito, não há 

que se falar dano material, tampouco em dano moral a ser 

indenizado.(BRASIL. TJ-RJ. 2018) 29 

No entanto, em outro recurso de apelação de número também distribuída à 23ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo mesma causa de pedir referente 

a atraso de unidade imobiliária do mesmo empreendimento, a Desembargadora Relatora 

Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy entendeu que o atraso na entrega do imóvel se deu por 

fortuito interno, reconhecendo o dever de indenizar às Rés. Segue trecho 

“Alegação das rés de que, na ocasião, faltava instalação dos serviços de água 

e esgotamento sanitário pela CEDAE e município, motivo pelo qual não fora 

concedido o "habite-se". Construtora que realizou as obras de infraestrutura, 

substituindo-se à concessionária e ao poder público. Enquadramento destas 

no risco do negócio. Fortuito interno, que não pode ser transferido ao 

consumidor. Atraso na entrega das chaves de cerca de dezessete meses.” 

(BRASIL. TJ-RJ. 2017).30 

Infere-se pela leitura dos trechos destacados que membros de uma mesma Câmara 

Cível possuem entendimentos diferentes acerca do mesmo instituto e, por sua vez, apreciam 

de maneira oposta a mesma causa de pedir consubstanciada na mesma tese. Há de se indagar 

                                                           
29 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 00037218020148190028. 2018. Disponível 
em <https://goo.gl/JD7dCq>. Acesso em 12 jun. 2018. 
30 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 00170941820138190028. 2018. Disponível 
em <https://goo.gl/1Rq9sY>. Acesso em 12 jun. 2018. 
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se o mérito das demandas foi decidido pela mera distribuição das apelações a julgadores 

diferentes.  

Nesse viés, segue trecho da Reclamação da AAEERJ em face do TJRJ 

“Essas reiteradas sentenças inoportunas e sem fundamentação legal, 

certamente prestam para fomentar o descrédito na própria instituição, visto 

que, nossos associados advogados, bem como a população do Estado, 

passam a não mais acreditar no Judiciário, pois, as sentenças aplicadas em 

ações onde envolvem restrições indevidas ao crédito e/ou qualquer outro ato 

ilícito, são entendidas e julgadas como mero aborrecimento, sem qualquer 

fundamento legal.” 

Percebe-se que a ascensão da tese do mero aborrecimento é inversamente 

proporcional à responsabilização de fornecedores por atos ilícitos. Esse fenômeno acarreta um 

descrédito do judiciário aos consumidores, limitando o acesso à justiça daqueles que 

realmente possuem interesses jurídicos merecedores de tutela. 

Outro desafio do Poder Judiciário, além de equilibrar os institutos do dano moral e 

do mero aborrecimento, é o de atingir os fins pedagógicos para os fornecedores nos casos em 

que são devidas as indenizações para os consumidores. 

5.4 Fins Pedagógicos 

Uma condenação de reparação na esfera civil possui algumas finalidades. Além das 

funções de reparar totalmente o dano sofrido e evitar o enriquecimento sem causa, como já 

trabalhado nesta pesquisa, existe também a função pedagógica. 

Cristiano Chaves de Farias (2015, p.53) entende que os fins pedagógicos de uma 

condenação se referem a dois tipos de prevenção.A prevenção especial, ou seja, a 

desestimularão do ofensor à praticas de condutas socialmente intoleráveis, e a prevenção 

geral, que se refere à inibição de atuações semelhantes por parte de todos os potenciais 

ofensores que se encontram em idêntica situação 

Portanto, um dos maiores desafios da reparação civil é o da quantificação de valores 

que atendam à todas essas finalidades. Deve ser lembrado, neste momento, do caráter 

exemplar das sanções, de índole punitiva e pedagógica. 
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Flávio Tartuce (2015, p. 408) compreende que os valores fixados a título de 

indenização moral, quando irrisórios ou de pequena monta não atingem seu caráter 

pedagógico ou punitivo. “Por isso, muitas empresas acabam reiterando suas condutas de 

desrespeito aos direitos perante a sociedade”. 

Segue entendimento do STJ acerca do tema: 

“Dano moral. Reparação. Critérios para fixação do valor. Condenação 

anterior, em quantia menor. Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição socioeconômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima. Ademais, a reparação deve ter fim 

também pedagógico, de modo a desestimular a prática de outros ilícitos 

similares, sem que sirva, entretanto, a condenação de contributo a 

enriquecimentos injustificáveis. Verificada condenação anterior, de outro 

órgão de imprensa, em quantia bem inferior, por fatos análogos, é lícito ao 

STJ conhecer do recurso pela alínea c do permissivo constitucional e reduzir 

o valor arbitrado a título de reparação. Recurso conhecido e, por maioria, 

provido” (BRASIL. STJ. 2002) 31 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro disponibiliza todo mês uma lista 

das 30 empresas mais acionadas judicialmente nos Juizados Especiais Cíveis.(BRASIL. TJ-

RJ. 2018)32 

A publicação da lista atende a uma necessidade da sociedade que demanda um fácil 

acesso à informação com a finalidade de aumentar a segurança no consumo de determinados 

produtos e serviços, indo de encontro com a transparência necessária de uma gestão judiciária.  

Necessário efetuar uma análise quanto aos gráficos dadosapresentados para aferir se 

as condenações atingem seus fins pedagógicos à ponto de diminuir as demandas judiciais. 

                                                           
31 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 355392/RJ. 2002. Disponível em 
<https://goo.gl/Lq6JtM>. Acesso em 12 jun 2018 
32 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 2018. Disponível em 
<http://www4.tjrj.jus.br/MaisAcionadas/> acesso em 14 jun. 2018 
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A maior litigante dos Juizados Especiais do Rio de Janeiro nos últimos cinco anos é a 

Telemar Norte Leste S/A (OI-TELEFONIA FIXA). A fornecedora foi acionada judicialmente 

com os seguintes números: em 2014 – 81.145 ações; 2015 – 95.444 ações; 2016 – 50.990 

ações; 2017 – 21.238 ações. 

Nota-se, aqui, uma grande diminuição do ajuizamento de ações nos últimos dois 

anos.  

No entanto, a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A obteve os seguintes 

números: 2014 – 24.908 ações; 2015 – 27.191 ações; 2016 – 32.165 ações; 2017 - 60.126 

ações. 

Fácil a percepção da ascensão do número de demandas em face desta fornecedora.  

Infere-se que os números variam muito a partir da leitura das estatísticas de cada 

empresa em espécie. Entretanto, a soma das ações das 30 maiores litigantes entre as 

prestadoras de serviços traz o seguinte: 2014 – 484.866 ações; 2015 – 508.086 ações; 2016 – 

419.988 ações; 2017 – 340.700 ações. 

Segue, ainda, quadro com números referentes às ações com pedidos fundados em 

Danos Materiais e Danos Morais, na seara nacional e Estadual do Rio de Janeiro. 

AÇÕES PROTOCOLADAS(JORNAL EXTRA. 2017)33 

 2014 2015 2016 Variação 

Danos Morais 

(Nacionais) 

 

2.628.644 

 

2.164.122 

 

2.105.810 

 

23% 

Danos 

Materiais 

(Nacionais) 

 

954.006 

 

833.278 

 

815.264 

 

15% 

                                                           
33 BRASIL. Jornal Extra. 2017. Disponível em <https://goo.gl/QPU8pB>. Acesso em 16 jun. 2018 
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Danos Morais 

(Estado do Rio 

de Janeiro) 

 

843.095 

 

838.448 

 

625.968 

 

26% 

Danos 

Materiais 

(Estado do Rio 

de Janeiro) 

 

176.579 

 

181.840 

 

172.385 

 

2% 

Evidente que de forma geral, a tendência nos últimos anos tem sido a queda do 

número de distribuição de ações contra empresas perante os Juizados Especiais Cíveis. No 

entanto, pode ser perigoso afirmar, diante do extenso número dessas ações, que essa queda se 

deu pelo fato das condenações atingirem seus fins pedagógicos.  

Vale trazer ao contexto, diante deste quadro, matéria jornalística publicada na 

internet no site do jornal Extra, onde o Advogado Luciano Bandeira, membro da seccional da 

OAB do Rio de Janeiro aduz o que segue. 

De quatro anos para cá, as decisões estão se tornando raras. O juiz que 
cobrava uma punição por dano moral a uma empresa, hoje não considera da 
mesma forma. Somos obrigados a informar a um cliente que uma decisão 
como essas é cada vez mais rara. (...)A ferramenta de cobrar danos morais e 
materiais serve para termos um serviço melhor. Seja do corte de luz indevido 
ao serviço mal prestado, cabe a autor da ação comprovar o dano, e a Justiça 
validar isso. Hoje, isso não está acontecendo. Em algumas ações, o juiz diz 
que o autor tem razão no seu pedido, mas, para não aplicar qualquer punição 
em dinheiro, ele diz que é um “mero aborrecimento” o pedido. Isso não faz 
sentido.” (JORNAL EXTRA. 2017)34 

Diante do exposto, incontroverso que a diminuição no ajuizamento de ações nos 

últimos anos ocorreu em virtude do descrédito do judiciário quanto à sua eficiência na 

punição de maus prestadores de serviços e, ainda, quanto à ausência de reconhecimento de 

lesões extrapatrimoniais merecedoras de tutela. 

                                                           
34Jornal Extra. 2017. Disponível em <https://goo.gl/QPU8pB>. Acesso em 16 jun. 2018 
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Portanto, o quadro atual da Indústria do Dano Moral traz um distanciamento dos 

Consumidores na busca pelos seus direitos, limitando o acesso à justiça em virtude da 

insegurança jurídica que habita o instituto. 

Esse distanciamento não atinge os fins pedagógicos que se espera das decisões 

judiciais, fazendo com que os fornecedores de produtos e prestadores de serviços não 

respeitem, em diversos casos, os direitos dos consumidores.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa traz aos leitores, portanto, uma valorização ao acesso à justiça dos 

Juizados Especiais Cíveis, conforme leitura do Primeiro Capítulo. Pôde-se verificar, neste 

momento, que a criação dos JECs eliminou obstáculos burocráticos e econômicos existentes 

na busca pela tutela jurisdicional do Estado. Tal eliminação trouxe um reflexo positivo na 

busca pela efetividade do acesso à justiça. 

Vale ressaltar a importância da leitura das decisões judiciais do Segundo Capítulo em 

termos de assimilação conceitual do Instituto da Responsabilidade Civil e dos diferentes tipos 

de danos existentes. As análises doutrinárias oportunamente discutidas neste capítulo 

mostraram o caráter abstrato do Instituto do Dano Moral e sua banalização conceitual.  

Foi analisado no terceiro capítulo como os Juizados Especiais Cíveis se tornaram 

especializados em processar e julgar demandas referentes ao Direito do Consumidor. Tal 

conclusão se deu em conjunto com a análise do primeiro capítulo, visto que foi possível 

associar os princípios dos Juizados com a proteção dada aos Consumidores pela Lei 8.078/90. 

A pesquisa faz perceber que tal proteção advém da adoção da Teoria da 

Responsabilidade Objetiva e do reconhecimento da vulnerabilidade do Consumidor, ambos 

trabalhados também no terceiro capítulo.  

Ainda nesta oportunidade, foram apresentadas estatísticas quantitativas do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e apurado que as demandas dos JECs totalizam 44% 

de todos os processos autuados no Estado. De certo, o fácil acesso à justiça também tem por 

reflexo uma supersaturação dos Juizados. 

Cumpre com os objetivos da pesquisa concluir que um fácil acesso à justiça atrelado 

a uma banalização conceitual do Dano Moral deu origem à uma ascensão de 

aproximadamente 3000% no número de ações protocoladas contendo pedido de Dano Moral 

na primeira década deste século, conforme trabalhado no terceiro capítulo. Surge, neste 

momento, a chamada Indústria do Dano Moral. 

Diante desse viés, a pesquisa verificou, no quarto capítulo, os reflexos da Indústria 

do Dano Moral, como a criação da tese do Mero aborrecimento como forma de conter a 

crescente litigância no país acerca do instituto. Apurou-se, neste momento, que esse 
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movimento trouxe insegurança jurídica às decisões, na medida em que os tribunais passaram a 

ter diferentes entendimentos. 

A pesquisa proporcionou, portanto, a compreensão de que a indústria do dano moral 

foi a própria causa da criação da tese do mero aborrecimento, como ferramenta de contenção 

de ajuizamento desse tipo de demanda, uma vez que se tornam cada vez mais raras as 

decisões em que são julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais. 

Há de se concluir que tal refluxo tem o condão de trazer sérios prejuízos aos 

consumidores, na medida em que a insegurança jurídica e o descrédito do judiciário têm 

afastado a população da busca pela tutela jurisdicional nas situações em que há, de fato, lesões 

extrapatrimoniais. 

Tal quadro pôde ser comprovado nos Capítulos 3 e 4, com a análise dos dados 

estatísticos de demandas ajuizadas em face de fornecedores específicos e com a percepção de 

que há uma queda de 26% no número de ações protocoladas requerendo indenização por 

danos morais nos últimos três anos no Rio de Janeiro. 

Não foi possível concluir, diante dessa perspectiva, que as decisões judiciais atingem 

seus fins pedagógicos. Afinal, não é normal que uma Empresa seja acionada judicialmente 60 

mil vezes no ano de 2017, como é o caso da LIGHT, conforme exposto no terceiro capítulo.  

Vale ressaltar que o reconhecimento da Teoria do Desvio Produtivo pelo Superior 

Tribunal de Justiça exposto no quarto capítulo, parece trazer uma discussão ainda maior 

acerca do tema. No entanto, percebe-se que pode haver uma retomada na direção de uma 

maior responsabilização dos maus fornecedores e prestadores de serviço. 

Nesse sentido, deve o judiciário caminhar em prol de soluções que objetivem a 

proteção dos direitos dos consumidores, na medida em que as decisões convençam os 

fornecedores de que tais direitos não poderão mais ser ignorados. 
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