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A BANALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES POR DANOS MORAIS NAS 
RELAÇÕES DE CONSUMO  

 

FERREIRA, I.M.L.1 

 

RESUMO:  A legislação brasileira facilitou o acesso do consumidor ao Poder 

Judiciário, colocando à sua disposição institutos processuais específicos previstos 

no Código de Defesa do Consumidor (CDC), como a possibilidade da inversão do 

ônus probatório. Contudo, tem-se verificado a ocorrência da chamada "indústria do 

dano moral”, que implica em situações prejudiciais ao consumidor, visto que para 

conter o excesso de ações de mesma natureza, os magistrados optam pela 

condenação em valores irrisórios. 

Palavras-Chave : Dano Moral. Consumidor. Banalização. 

 

ABSTRACT:  The Brazilian legislation facilitated to the consumer access to the 

judiciary, making available specific procedural institutes foreseen in the Código de 

Defesa do Consumidor (CDC), as the possibility of reversing the burden of proof. 

However, this created the "moral damage industry", that implies harmful situations 

to the consumers, because, often, to contain the excess of petitions with similar 

nature, the magistrates opt for conviction in ridiculous amount.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente texto tem como escopo o exame crítico, sob o aspecto jurídico, 

quanto aos critérios utilizados para o cabimento, bem como à estipulação do valor 

atribuído às condenações relativas a dano moral nas relações de consumo. 

Partindo da hipótese da existência da denominada “indústria do dano 

moral”, busca-se analisar os fundamentos do direito do consumidor e outros 

institutos correlatos, ante o crescimento das demandas individuais motivadas por 

situações fáticas e jurídicas homogêneas, que envolvem o direito consumerista e 
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que atingem ao mesmo tempo um número expressivo e indeterminado de pessoas 

em conflito com a mesma empresa. 

Tal fenômeno, a “indústria do dano moral”, é resultado do amadurecimento, 

por parte da sociedade, no tocante ao conhecimento de seus direitos, bem como é 

fruto de uma mentalidade mercantilista, que culmina na banalização do instituto 

reparatório na sua concepção social. No entanto, no caso de não se buscar um 

valor indenizatório que reflita o caráter pedagógico necessário, com vistas a 

desestimular a reincidência pelo infrator, possibilita-se a criação da “indústria 

inversa do dano moral”, que promove o enriquecimento indeliberado do fornecedor 

de bens e serviços, acarretando prejuízos tão graves quanto à sua banalização. 

Assim, ante ao exposto, como objetivos gerais, pretende-se fornecer 

elementos para a melhor compreensão da questão da reparação dos danos nas 

relações de consumo, em face dos fundamentos legais e instrumentos processuais 

que protegem o consumidor. E como objetivos específicos, busca-se realizar um 

estudo teórico a respeito das questões relacionadas aos fundamentos do direito do 

consumidor e a problemática para fixação do quantum condenatório nas ações que 

tem por objeto à indenização por danos extrapatrimoniais. 

No que concerne à metodologia, será aplicado o método dedutivo, 

buscando construir um processo de raciocínio lógico, partindo de ideias gerais para 

chegar a uma conclusão sobre o tema proposto.  No tocante ao método de 

investigação, será utilizada a técnica da pesquisa bibliográfica e também a 

documental, utilizando as doutrinas, artigos, legislações e jurisprudências 

pertinentes ao tema. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

O direito consumerista surge com a finalidade de combater a desigualdade 

e a vulnerabilidade que caracterizam a posição do consumidor no centro dos 

mercados de consumo.2 

A fim de efetivamente proteger o consumidor vulnerável, o Código de 

Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, traz inúmeras 
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inovações. No campo do direito material, por exemplo, há a previsão do direito à 

informação clara e transparente, ou a possibilidade de revisão de cláusulas 

contratuais, por haverem estas se tornado excessivamente onerosas.3 

No que tange o direito processual, a mais importantes inovações tratam-se 

da adoção da responsabilidade objetiva do fornecedor, além da possibilidade de 

inversão do ônus processual, um poderoso instrumento de concretização dos 

direitos do consumidor, uma vez que, quando deferida, transfere para o fornecedor 

a responsabilidade de produção de certa prova que, apesar de ser essencial à 

pretensão do consumidor, seria inalcançável por seus próprios meios.  

Quanto à questão da aplicação da justiça nos casos que envolvem relação 

de consumo, quando se fala em reparação do dano moral reveste-se de certa 

complexidade devido à heterogeneidade de interesses em jogo. Como em outras 

áreas, o dano moral no âmbito consumerista está vinculado ao plano 

extrapatrimonial, no que afeta a dignidade do consumidor enquanto pessoa.   

A maior dificuldade, porém, para os magistrados, dá-se em razão da 

fixação do valor pecuniário.4  Não existe previsão no ordenamento jurídico brasileiro 

prevendo limites para sua determinação.  

A aferição do valor adequado, consequentemente, fica a cargo da análise 

subjetiva do julgador, sendo necessário o respeito, todavia, as peculiaridades do 

caso concreto e critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não se 

beneficiar ilicitamente qualquer das partes. É imperativo que se observe tais 

critérios na fixação do quantum indenizatório sob pena de a atuação jurisdicional 

constituir-se como instrumento de inibição da atividade econômica e de incitamento 

ao locupletamento, provocando, a médio prazo, um colapso do sistema produtivo.   

Devido à falta de uniformidade na atribuição aos valores indenizatórios, 

pode-se surgir um cenário injusto, na contramão de condenações vultuosas, no 

qual, muitas vezes, os valores fixados representam quantias ínfimas, muito aquém 

daquelas esperadas, sobretudo quando se está diante de um agente com grande 

                                            
3 CDC, art..6°: São direitos básicos do consumidor: a educação e divulgação sobre o consumo 
adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas 
contratações. [...] IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 
coercitivos ou  desleais,  bem  como  contra  práticas  e  cláusulas  abusivas  ou  impostas  no  
fornecimento de produtos e serviços [...]. 
4 SANTOS, Antônio Jeová. Dano Moral Indenizável. 4 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003.p. 44. 
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poderio econômico; além da intensidade dolosa, em se tratando dos grandes 

fornecedores, contribuindo para que estes permaneçam a esbulhar os 

consumidores.   

Leonardo Amarante, advogado que representa vítimas de grandes 

tragédias, dentre elas, o acidente do Boeing da Gol, critica esse entendimento 

prevalente:   

 

Hoje, fala-se muito de massificação do dano moral. Dizem que se 
a Justiça começar a conceder indenizações elevadas, a demanda 
vai aumentar porque as pessoas vão querer buscar valores 
milionários, deixando o Judiciário ainda mais afogado. [...]. Acho o 
contrário. Quando há uma culpa grave e a empresa tem um porte 
econômico considerável, a indenização tem de ser diferenciada. 
Não quer dizer que o valor vai se estender a qualquer decisão. O 
abuso também tem que ser coibido”.5 

 

Por outro lado, tem-se que ponderar quanto a condenação em somas 

pecuniárias excessivas, em virtude de que na prática, na ideologia social, são 

frequentes os pedidos sem quaisquer fundamentos legais idôneos, tornando nítida 

a existência de tentativa de servir-se do dano moral como expediente mercantilista.  

 

3 CONCLUSÃO 
 

Rotineiramente, são observadas situações confrangedoras por que 

passam os consumidores brasileiros. Por isso, não se pode suprimir ou dificultar 

excessivamente seu acesso ao judiciário para a solução de problemas impossíveis 

de serem resolvidos pela administrativa, justamente pelo descaso dos fornecedores 

em atendê-los. 

 Os instrumentos postos à disposição dos   consumidores, como a 

possibilidade da inversão do ônus probatório, são os viabilizadores da 

concretização de seus direitos em uma sociedade na qual o Estado não atinge 

resultados satisfatórios no cumprimento de sua função fiscalizadora e reguladora 

do mercado de consumo. 

                                            
5 AMARANTE, Leonardo. Entrevista: Leonardo Amarante . 10/02/2008. Disponível em:< 
http://www.conjur.com.br/2008-fev-10/justica_fixa_valores_baixos_indenizacoes?pagina=4>. 
Acesso em: 20 ago.2016. 
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Para que o dano moral não venha a ser mais banalizado, é necessário 

buscar novos caminhos, há a necessidade de uma conscientização não apenas por 

parte da população, participante do mercado de consumo, a respeito da real função 

do dano moral na sociedade, como também é imperativo que Judiciário reafirme-

se,  de maneira a promover o direito com uma prática fundamentalmente social, 

alicerçada em valores éticos, desempenhando seu trabalho de modo a atender com 

eficiência o anseio justo dos consumidores. 
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