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RESUMO 

 

GERALDO, Luciana. Dano Moral nas Relações de Consumo. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Monografia – Graduação em 2016). Faculdade Cidade Verde – FCV, 2016.  
 

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo fazer uma análise quanto ao dano 

às relações de consumo fazendo uma análise do direito do consumidor bem como a evolução 

histórica do direito do consumidor em nossa Constituição Federal, o tratamento e as decisões 

dos Tribunais e a Doutrina, quanto à aplicação do dano moral nas relações de consumo. A 

necessidade de tutelar a relação de consumo, dando origem à lei 8.078/90, que busca proteger 

os bens do consumidor sem causar danos na saúde física e moral do consumidor. Finaliza 

tratando empenho de reparação do dano moral nas relações de consumo. 

 

Palavras-Chave: Relações de Consumo; Direito do Consumidor; Evolução Histórica; 

Consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 

GERALDO, Luciana. The Moral Damages in Consumer Affairs. Completion of Course 

Work (Monograph – Graduation in 2016). College Cidade Verde – FCV, 2016. 
 

This course conclusion work aims to make an analysis about the damage to consumer 

relations making a consumer law analysis and the historical evolution of consumer rights in 

our Constitution, the treatment and the decisions of the courts and doctrine, as the application 

of moral damage to consumer relations. The necessity to protect the consumer relationship, 

giving rise to the law 8.078 / 90, which seeks to protect consumer goods without causing 

damage to the consumer's physical and moral health. Concludes dealing repairing efforts of 

moral damage to consumer relations. 

 

 
Keywords: Consumer Relations, Consumer Law, Historic evolution, Consumer. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o renascimento urbano e comercial dos séculos XIII e XIV, surgiu na Europa 

uma nova classe social: a Burguesia. Esta classe social buscava o lucro através de atividades 

comerciais. Com isso começavam a surgir às relações de consumo, chegando até os dias 

atuais, podemos espreitar em nossa sociedade que as relações de consumo vêm se tornando 

difícil. As táticas comerciais dos fornecedores, por meio de veículos de comunicação, e 

artifícios bem elaborados na busca e conquista de mais consumidores deixando muitas vezes o 

consumidor desfavorável. 

Assim como temos o direito de ir e vir expresso em nosso artigo 5º inciso XV da 

Constituição Federal, nas relações de consumo não é diferente, na qualidade de consumidor 

possuem a liberdade de escolher o que consumir. Enquanto as empresas visam o lucro os 

trabalhadores buscam por melhores salários, para que possam consumir, e reclamam por 

produtos e atendimento de qualidade com valores mais acessíveis. 

Com várias formas de induzir ou convencer os consumidores, bem como cobranças de 

forma inadequada a consumidores inadimplentes, falha na qualidade de produtos e prestações 

de serviços tem feito com que muitos consumidores sintam-se lesados, buscam em nosso 

ordenamento jurídico a busca por satisfação em seu consumo. Com isso a necessidade de 

melhores instrumentos protetivos ao consumidor. 

A Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, passaram a 

regulamentar as atividades entre consumidor e fornecedor, bem como é frágil perante o 

fornecedor. O dano moral é um dos institutos que visa proteger o consumidor. Entre os 

doutrinadores existem pontos de divergência quanto ao dano moral. A constituição Federal de 

1988 encerrou esse debate, admitindo a reparação do dano moral. 

Alguns problemas quanto à aplicação do dano moral ainda persistem. Entre eles a 

quantidade de indenizações por dano moral. É um assunto que precisa ser solucionado para 

que se evite violar a justiça das decisões. É preciso que haja uma aceitação e um 

amadurecimento em nosso ordenamento jurídico para que isso não comprometa a aplicação 

do Dano moral. 

Em relação à evolução histórica do dano moral, muitos doutrinadores foram 

defensores do ressarcimento por dano moral. O Supremo Tribunal Federal negava a 

possibilidade de indenização por dano moral, sob o argumento de que não se pode pagar pela 
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dor ou sofrimento. Essa ideia no direito brasileiro foi superada, que é preciso existir uma dor, 

uma tristeza.  

Em nossa doutrina e jurisprudência existe a discussão em relação ao „‟quantum’’ a ser 

pago e indenização. É algo que precisa ser sanado, pois pode prejudicar a justiça das decisões. 

Com o despertar da reparação por dano moral, fez com que se se eleva uma demanda de ações 

que necessita de um julgamento adequado do judiciário, para que se evitem excessos. 
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2 DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

O direito do consumidor é um ramo do direito que trata das relações de consumo entre 

fornecedores e consumidores. O direito do consumidor é um direito ainda recente. A defesa 

do consumidor visa proteger o direito dos consumidores. Assim como os demais ramos do 

direito a defesa do consumidor não está baseado somente em punição aos que violam esses 

direitos, mas também na conscientização dos consumidores em relação aos direitos e deveres 

e conscientização aos fabricantes, fornecedores, prestadores de serviços.  

O artigo 2º da lei 8.078/90 nos dá uma definição de consumidor (VADEMECUM, 

2014, p.741): 

Art.2º. 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. 

 

Partindo do conceito de destinatário final, existem duas correntes que define o que 

seria destinatário final. O doutrinador Hélio Zahetto Gama (2004, p. 9), se posiciona da 

seguinte maneira: 

No seu microssistema jurídico, o código de Defesa do Consumidor adotou a 

chamada „‟ Teoria Finalista‟, conceituando o consumidor como destinatário final do 

produto ou serviço. 

[...] “Teoria Maximalista‟‟ pela qual somente é consumidora a pessoa posicionada 

na condição de vulnerabilidade no mercado”.
1
 (Gama, 2004). 

 

A teoria finalista (ou subjetivista) entende como consumidor aquele que adquire um 

bem como consumidor final, de fato e econômico. De fato, pois o bem é pra uso pessoal, e 

econômico porque o bem que foi adquirido não será utilizado em finalidade produtiva, 

colocando assim um fim na cadeia de produção. A teoria maximalista considera destinatário 

final todo aquele consumidor que adquire o produto para seu uso, livre de qualquer influência 

da destinação econômica. Essa teoria se enquadra com a descrição do artigo 2º do CDC, 

podendo ser consumidor tanto pessoa física que adquire um produto para uso pessoal, como 

pessoa jurídica que adquire bens para ser usado em atividades produtivas.  (GAMA, 2004).
2 

 

2.1 Evolução histórica do direito do Consumidor  

 

                                                           
1
 GAMA, Hélio Zahetto, A igualdade é o principal fundamento do direito do consumidor, 2004, 

Forense, p. 9. 
2
 GAMA, Hélio Zahetto, A igualdade é o principal fundamento do direito do consumidor, 2004, 

Forense, p. 9-10. 
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 Com a Revolução Industrial no século XIX as relações de consumo nesse período 

passaram a ter bastante foco neste sentido. Para Hélio Zahetto Gama (2004, p.1): 
3
 

 

Nas suas fases primeiras, as relações de consumo caracterizavam-se pelos negócios 

interpessoais, em que os fornecedores mantinham contatos diretos com os 

consumidores, em faixas restritas dos mercados. O industrialismo e as produções em 

largas escalas vieram revolucionar os negócios, tornando-os pluripessoais e difusos. 

Se antes os tratos primitivos para encomendas de produtos e serviços permitiam - 

aos consumidores – melhor conhecer as pessoas dos seus fornecedores e melhor 

eleger os bens e serviços a serem consumidos, desde o final do século XIX as 

relações de consumo passaram a ganhar foros de universalidade. Na maioria dos 

casos os consumidores se relacionam com as marcas dos produtos, sem qualquer 

contato com os seus fabricantes. Quando muito as relações interpessoais se 

estabelecem com os comerciantes ou fornecedores imediatos. (Gama, p.1). 

  

Segundo o autor Hélio Zahetto, nas primeiras relações de consumo existia um contato 

direto entre consumidor e fornecedor, isso permitia ao consumidor conhecer quem fornecia o 

produto bem como selecionar os bens e serviços que seriam consumidos. E com o 

industrialismo isso deixou de existir devido as grandes produções, os fornecedores passaram a 

se relacionar com as marcas dos produtos, sem contato com os fabricantes. 

Hélio Zaghetto (2004, p.2)
4
, „‟movimento consumerista‟‟ teve origem nas lutas dos 

grupos sociais contra as discriminações de raça, sexo, idade e profissões vividas  no final do 

século XIX e no inicio do século XX. 

No final do século XIX e inicio do século XX, ensina Ernesto Michelangelo Giglio (O 

comportamento do consumidor, p. 169-170), surgiram os primeiros movimentos 

consumeristas em países como a França, a Alemanha, a Inglaterra e, principalmente Estados 

Unidos. 

O Autor Filomeno, José Geraldo Brito em seu livro, Breve histórico do movimento 

consumerista – Manual de Direitos do Consumidor, São Paulo: Atlas, (1999 p.40), 3º edição 

relata o seguinte: 

Há quem denote (Leizer Lerner apud Jorge T. M. Rllemberg, 1987) já no antigo 

„‟Código de Hammurabi‟‟ certas regras que, ainda que indiretamente, visavam a 

proteger o consumidor. Assim, por exemplo, a lei nº 233 rezava que o arquiteto que 

viesse a construir uma casa cujas paredes se revelassem deficientes, teria a obrigação 

de reconstruí-las ou consolidá-las às suas próprias expensas. Extremas, outrossim, as 

consequências de desabamentos com vítimas fatais: o empreiteiro da obra, além de 

ser obrigado a reparar cabalmente os danos causados ao empreitador, sofria punição 

(morte), caso houvesse o mencionado desabamento vitimado o chefe de família; 

                                                           
3
 GAMA, Hélio Zahetto, A igualdade é o principal fundamento do direito do consumidor. 2004, 

Forense, p.1. 
4
 GAMA, Hélio Zahetto, A igualdade é o principal fundamento do direito do consumidor. 2004, 

Forense, p.2. 
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morresse o filho do dono da obra, pena de morte para o respectivo parente do 

empreiteiro, e assim por diante.
5
 

 

Desde o „‟Código de Hammurabi‟‟já buscava proteger o consumidor, como está 

subentendido no exemplo mencionado acima. 

O Autor Filomeno, José Geraldo Brito em seu livro, Breve histórico do movimento 

consumerista – Manual de Direitos do Consumidor, São Paulo: Atlas, (1999 p.40-41), 3º 

edição, descreve: 

„‟Na índia, no século XIII A.C, o sagrado código de Manu previa multa e punição, 

além de ressarcimento dos danos, aqueles que adulterassem gêneros – Lei nº 697 – 

ou entregassem coisa de espécie inferior àquela acertada, ou vendessem bens de 

igual natureza por preções diferentes – Lei nº 698.‟‟
6
 

 

Na Índia também tratavam da relação entre consumidor e fornecedor, com certo rigor, 

pois previa multa e punição e ressarcimento, para aqueles que não vendiam produtos iguais 

por valores diferentes.  

No que diz respeito ao Direito do Consumidor no Brasil podemos fazer um retrospecto 

em nossa história, desde a independência até a Proclamação da Republica não existia nada 

que buscava proteger o consumidor segundo Volpi (2007, p.49 apud MIQUELETTI, 2016, 

p.17): 

Partindo da época da independência do Brasil (1822) até a Proclamação da 

República (1889), nada pode ser considerado a titulo de proteção do consumidor, 

uma vez que este período foi conturbado pelos mandos e desmandos da Família 

Real. Nos primeiros anos sucederam o inicio da República, não se tem registro de 

preocupação com os direitos dos cidadãos, em razão de a politica „‟café com leite‟‟, 

alternância no governo entre São Paulo e Minas Gerais, naquele momento as 

preocupações do estado estavam focadas na permanência e na manutenção entre São 

Paulo e Minas no governo. Essa questão atrasaria ainda mais o despertar do 

consumidor em relação aos seus direitos.
7
 

 

Depois do inicio da República em nosso país o que passou a predominar foi à política 

„‟café com leite‟‟, que durou até 1930. Isso acabou deixando os direitos dos cidadãos de lado 

atrasando o espertar do consumidor no que diz respeito aos seus direitos. 

Mello, Sônia Maria Vieira de, O direito do Consumidor na era da Globalização: a 

Descoberta da Cidadania, Rio de Janeiro: Renovar, (1998, p. 11): 

                                                           
5
 BRITO José Geraldo, Breve histórico do movimento consumerista – Manual de Direitos do 

Consumidor, São Paulo: Atlas, 1999, p.49. 
6
 BRITO José Geraldo. Breve histórico do movimento consumerista – Manual de Direitos do 

Consumidor. São Paulo: Atlas, 1999, p. 40-41. 
7 VOLPI (2007, p.49 apud MIQUELETTI, 2016, p.17) A Proteção do Consumidor e o Princípio da 
dignidade da pessoa humana no ordenamento jurídico brasileiro. 
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„‟No Brasil, antes do evento da criação do CDC, Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 

1990, não havia a caracterização jurídica da pessoa do consumidor, mas 

instrumentos de Direito Civil, e legislação esparsa, em prol da economia popular e 

da boa-fé do contratante.‟‟ 

 

Ainda a autora Mello, Sônia Maria Vieira (1998, p.13) diz: 

 

„‟Assim, antes da vigência do CDC, os consumidores brasileiros amparavam-se na 

lei nº 1.521 de 26.12.51, que trata dos crimes contra a economia popular, tutelando 

os consumidores diante de situações referentes à fraude dos fornecedores, quanto à 

quantidade ou qualidade dos bens adquiridos. Tal dispositivo, ainda que eficaz 

dentro de sua limitada linha de atuação, não preenchia as lacunas existentes para 

efetiva reparação dos danos causados aos consumidores, pois atingia principalmente 

bem de primeira necessidade, tais como alimentos, habitação, dentre outros, não 

cobrindo a totalidade das relações de consumo. ‟‟
8
 

 

Antes do Código de defesa do Consumidor entrar em vigor a lei nº 1.521/51, buscava 

proteger os consumidores de fornecedores fraudulentos. Mas não era algo totalmente eficaz, 

deixando falhas não abrangia totalmente as relações de consumo. 

Tania Lis Tizzoni Nogueira em seu livro A prova no Direito Consumidor aborda a 

evolução histórica do direito do consumidor. Para Tania Lis Tizzoni (1998, p.13): 

 

„‟Temos hoje um mercado de massas, em constante crescimento e, até antes 

da lei 8.078/90, as partes que compunham a relação de consumo não 

estavam legalmente definidas, além do que, essas relações eram regidas 

pelos Códigos Civil, Comercial, de Processo Civil, Penal, de processo Penal 

e, leis esparsas, legislações essas que, em virtude de ter em vista o equilíbrio 

e igualdade de condições entre as partes, não davam proteção eficaz para 

aquelas situações onde a condição fosse inversa, bem como, não tratavam de 

direitos coletivos e difusos, visando prioritariamente relações de direito 

individual. ‟‟
9
 

A doutrinadora Tania Lis Tizzoni Nogueira em seu livro A prova no Direito 

Consumidor, Curitiba: Juruá (1998, p.24): 

 

A partir do final da década de 70, a evolução tornou-se mais clara, com 

mecanismos mais eficazes, contudo, ainda insuficientes para solucionar o 

desnível. Assim, no estado de São Paulo, passamos a ter o PROCON, 

instituído pela lei 1.903/78, como órgão executivo do Sistema Estadual de 

defesa do Consumidor, visando o atendimento aos consumidores na tentativa 

de buscar soluções amigáveis para os conflitos, e quando isso não ocorre, 

                                                           
8
 
8
 Mello, Sônia Maria Vieira, O direito do Consumidor na era da Globalização: a Descoberta da 

Cidadania, Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.13. 
9
 TIZZONI, Tania Lis Nogueira em seu livro A prova no Direito Consumidor, Curitiba: Juruá 1998, 

p.13. 
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encaminhando-os para outros órgãos que garantam a solução dos 

problemas.
10

 

 

Foi na década de 1970 que foi instalada a primeira Procuradoria de proteção e defesa 

do Consumidor (PROCON), que tinha por objetivo auxiliar o consumidor, bem como de 

tentar solucionar o conflito existente entre fornecedor e consumidor, antes mesmo do 

judiciário intervir. 

 Era visível no que se tratavam das relações de consumo antes da lei 8.078/90, era 

algo ainda remoto, não existia um equilíbrio entre fornecedor e consumidor. A Constituição 

de 1988, finalmente, estabeleceu como dever do Estado promover a defesa do consumidor. 

  

2.2 A Constituição Federal de 1988 e a defesa dos direitos do consumidor 

 

     Em 1988 com a Promulgação da Constituição Federal, ressaltou a dignidade 

da pessoa humana. (VADE MECUM, 2014, p. 8):
11

  

 
Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos 

seguintes: 

 (...) 

XXXII – o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor.  

 

            Segundo Sônia Maria Vieira de Mello (1998, p. 15) „‟(...) houve a 

preocupação do constituinte em inserir o consumidor no amparo das Garantias Fundamentais 

Constitucionais, ordenando ao Estado a criação de legislação específica para este fim, que 

justamente O CDC, criado em 1990‟‟.
12

 

            Isso deixa claro que era de suma importância à criação de uma legislação que 

tratasse diretamente das relações de consumo. 

 

2.3 O Código de defesa do consumidor CDC Lei 8.078/90 

 

          Como vimos anteriormente antes da Constituição Federal entrar em vigor não, 

existiam leis em evidência que protegia o consumidor. A Constituição Federal vem pra deixar 

claro isso ao consumidor. 

                                                           
10

 TIZZONI, Tania Lis Nogueira em seu livro A prova no Direito Consumidor, Curitiba: Juruá 1998. 
11

 VADE MECUM, 11º edição, Saraiva, 2014. 
12

 Mello, Sônia Maria Vieira. O Direito do Consumidor na Era da Globalização: A Descoberta da 

Cidadania. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. 
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          Para Rizzatto Nunes, „‟a lei nº 8.078/90 é Código por determinação constitucional 

(conforme art.48 do ADCT/CF), o que mostra, desde logo, o primeiro elemento de ligação 

entre ele e a Carta Magna. ‟‟
13

 

         Dois anos após nossa Constituição Federal entrar em vigor, enfim nosso ordenamento 

trata de forma especifica as relações do direito do consumidor com a criação da Lei 8.078/90. 

         A autora Mello, Sônia Maria Vieira (1998, p.16) em seu livro relata: 
14

 

 
„‟Em 11 de Setembro de 1990, foi criada a lei nº 8.078/90, Código de defesa do 

Consumidor - CDC, para a tutela dos interesses desta crescente força social, que é a 

sociedade de Consumo no Brasil‟‟. 

 

Ainda sobre a criação do Código de Defesa do Consumidor, a doutrinadora Sônia 

Maria Vieira de Mello (Renovar, 1998, p. 13), dizendo:  

 

O atual CDC lei nº 8.078/90 tem fundamental diferença das legislações anteriores 

dirigidas ao consumidor, pois nasceu amparado por garantia Constitucional (Arts. 5º, 

XXXII, 129, III 170, V, da Constituição Federal de 1988 CF, e art. 48 de suas 

disposições transitórias), o que significa, na prática, que nenhuma lei ordinária 

poderá revogar o disposto no CDC, sendo nula de pleno direito qualquer norma ou 

ato normativo que contrarie a norma constitucional, caso do CDC.
15

 

 

O CDC teve o diferencial das outras legislações que anteriormente tratava da relação 

entre consumidor e fornecedor, pois teve todo seu amparo em nossa Constituição Federal 

promulgada em 1988, na qual em seu art. 5º trata das garantias e direitos fundamentais que 

cada cidadão dispõe.  

Para Sônia Maria Vieira de Mello
16

 „‟ houve a preocupação do constituinte em inserir 

o consumidor no amparo das garantias Fundamentais Constitucionais, ordenando ao Estado a 

criação de legislação especifica para este fim, que é justamente o CDC, criado em 1990‟‟. 

A nossa Carta Magna ainda em seu artigo 129 que o Estado deve buscar proteger os 

interesses públicos dos consumidores.
17

 

Artigo 129. São Funções Institucionais do Ministério Público: (...) III – promover o 

inquérito civil e ação civil pública, para proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;  
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Sônia Maria Vieira de Mello (1998, p.16)
18

, destaca isso ao dizer: 

 
„‟O Estado, como agente regulador das relações de consumo no mercado, tem o 

dever de zelar pela proteção dos interesses públicos dos consumidores, atuando 

como fiscal e aplicador da lei, valendo-se de órgãos competentes e nas suas 

atribuições cabíveis, a fim de cumprir com sua finalidade, precípua, o bem-estar 

coletivo‟‟. 

 

Podemos observar que a função do Estado no que tange as relações de consumo, é 

proteger o interesse coletivo dos consumidores, atuando como fiscalizador e aplicador das 

leis. Antônio Carlos Efing (2011, p. 33), no que diz sobre o Código de defesa do Consumidor: 

 

Não é demais destacar que o Código de Defesa do Consumidor, de inegável 

vanguarda e técnica legislativa comparável às legislações mais avançadas do cenário 

mundial, seja a própria expressão concreta da evolução dos direitos angariados pelos 

consumidores até o momento. Justamente na sociedade atual, marcada pelas 

constantes e radicais mudanças cotidianas e pela inconteste submissão cada vez 

maior ao pujante sistema consumerista, o CDC pode ser positivamente considerado 

a resposta protetiva e reparatória inversamente proporcional aos prejuízos e 

frustações que assolam os cidadãos participantes do mercado de consumo – vale 

dizer, potencialmente todos os cidadãos.
19

 

 

O código de defesa do consumidor mostra a evolução dos direitos solicitados pelos 

consumidores. Visto que vivemos em uma sociedade capitalista, que visa à produção e o lucro 

e o consumismo, o CDC resguarda e indeniza os prejuízos e transtornos sofridos pelos 

cidadãos. 

Para Juliano Soncin (2016, p. 19): 

 

O direito do Consumidor no Brasil somente foi possível em razão do empurrão 

constitucional, que resguardou a proteção do consumidor de modo significativo, sem 

qualquer precedente em nossa história na proteção e garantia da pessoa humana 

perante as irregularidades do mercado. 

 

A Constituição buscou proteger o consumidor de modo mais efetivo e amplo, já que 

em nossa história isso não foi feito de maneira objetiva. 
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2.3.1 Princípios do direito do consumidor 

 

A defesa do consumidor passou a ter bastante importância em nosso direito. Todos 

esses princípios que envolvem a defesa do consumidor são princípios fundamentais. A seguir 

trataremos desses princípios.  

 

2.3.2 Principio da vulnerabilidade  

 

O artigo 4º em seu inciso I do Código de Defesa do Consumidor prevê o seguinte (p. 

741):  

 

Art. 4º. A Politica 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; 
20

 

 

Nesse caso o consumidor é identificado como vulnerável ou frágil, para o autor 

Rizzatto Nunes o consumidor (p. 176): 

 

É a parte fraca da relação jurídica de consumo. Essa fraqueza, essa fragilidade, é 

real, concreta, e decorre de dois aspectos: um de ordem técnica e outro de cunho 

econômico. O primeiro está ligado aos meios de produção, cujo conhecimento é 

monopólio do fornecedor. O segundo aspecto, o econômico, diz respeito à maior 

capacidade econômica que, por via de regra, o fornecedor tem em relação ao 

consumidor.
21

 

 

2.3.3 Principio da Transparência 

 

Ainda falando sobre o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor em seu Caput 

diz o seguinte:   

Art. 4º. A Politica 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 
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vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo atendidos 

os seguintes princípios: (Grifado).
22

 

 

O artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor ainda destaca o seguinte: 

 

Art.46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os 

consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de 

seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a 

dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. 
23

 

 

O artigo 6º do CDC lei 8.078/1990 frisa os direitos básicos do consumidor: 

 

Art.6º. São direitos básicos do consumidor: 

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos 

incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 
24

 

 

Nesses três artigos do Código de Defesa do Consumidor é garantido ao consumidor o 

conhecimento das obrigações que está assumindo diante do fornecedor.  

O principio da transparência autoriza o judiciário declarar nula qualquer cláusula de 

contrato que limite o direito do consumidor e quando tenha sido informada ao consumidor no 

momento da contratação.  

 

2.3.4 Principio da Informação 

 

               É obrigação ou dever do fornecedor prestar informações aos consumidores de 

maneira clara e expressa, para que ao consumir um produto ou serviço não traga dúvidas 

acerca do que se está consumindo, esse dever de informar está expresso na lei 8.078/1990 em 

seu artigo 6º inciso III, diz o seguinte: 

 

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 

III – a informação adequada sobre consumo adequado dos produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade tributos 

incidentes e preço bem como sobre os riscos que apresentem;  

 

Antes mesmo de existir qualquer relação de consumo entre fornecedor e consumidor, 

o fornecedor deve prestar informações do tipo de produto ou serviço, que está disponível no 
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mercado para o consumo. Ainda o artigo 31 do Código de defesa do Consumidor descreve de 

que maneira essas informações devem ser passadas até chegar ao consumidor:  

 

Art. 31. A oferta à apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades quantidade, composição, preço, garantia prazos de 

validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 

saúde e segurança dos consumidores.
25

 

 

Todas as informações no que se refere a produtos ou serviços devem estar 

disponíveis para o consumidor, e deverá ser transmitida de forma clara e objetiva, para que 

não existam dúvidas acerca do que se está adquirindo ou consumindo. 

Para Rizzatto Nunes no que se refere ao princípio da informação, „‟trata-se de um 

dever exigido mesmo antes de se iniciar qualquer relação. 

Ainda Segundo Rizzatto Nunes: 

  

Com a imposição desses dois deveres, informação e transparência, o CDC inverteu a 

regra do caveat emptor, pela qual era o consumidor que tinha quem tinha de buscar 

as informações que desejasse sobre o produto ou serviço, trocando a então, pela 

regra do caveat vendictor, que ordena justamente o contrário, isto é, cabe ao 

fornecedor dar cabal informação sobre o produto ou serviço.
26

 

 

Sendo assim não restam dúvidas que tanto o principio da transferência e o principio 

da informação é necessário para tornar seguro uma posição de respeito em relação ao 

consumidor.   

 

2.3.5 Harmonia  

 

O caput do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor aponta o princípio da 

harmonia como elemento da política nacional das relações de consumo.  

Para Juliano Soncin “é pilar da legislação consumerista princípios que buscam a 

preservação e harmonia das relações, sempre buscando a atendimento das necessidades dos 

consumidores, como saúde, segurança, qualidade vida, e dignidade da pessoa humana‟‟. 
27
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2.3.6 Equilíbrio 

 

Para João Batista de Almeida „‟ deve haver equilíbrio entre direitos e deveres dos 

contratantes, como objetivo de alcançar a justiça contratual. Por essa razão são proibidas as 

cláusulas abusivas, que poderiam proporcionar vantagens unilaterais ou exageradas para o 

fornecedor‟‟. 
28

 

O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 51 destaca algumas situações em 

que as clausulas contratuais podem ser nulas. Caso exista uma clausula abusiva em um 

contrato.  

Antes da lei 8.078/1990 entrar em vigor o consumidor a falta de equilíbrio nas 

relações de consumo gerava diversos transtornos aos consumidores.  

Por ocupar uma posição mais frágil no que diz respeito às relações de consumo, nada 

mais justo do que buscar restabelecer o que equilíbrio, e a redução dos conflitos. 

 

2.3.7 Principio da Boa – fé  

Esse principio esta expresso no artigo 4º inciso III, do Código de Defesa do 

Consumidor:  

Art. 4º [...] 

III – Harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e 

compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento 

econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a 

ordem econômica (art. 170 da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e 

equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.
29

 

 

Fazendo análise desse inciso podemos observar que no que diz respeito à 

honestidade é demandado no Código de defesa do Consumidor, sempre com base na boa-fé 

nas relações de consumo sem implicar em prejuízos à outra parte.  

 

2.3.8 Proteção contra publicidade enganosa ou abusiva  

 

              Com o crescimento econômico e com aumento da competitividade e do consumismo, 

a publicidade tem se tornado um atrativo aos consumidores, pois é por meio dele que o 
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fornecedor busca atrair seus clientes, muito dessas publicidades é enganosa ou abusiva se 

tornando um meio de atrair clientes. 

 

Segundo Nelson Nery Junior: 

 

A publicidade no Brasil não tinha previsão em lei até o surgimento do Código de 

defesa do Consumidor que passou a regular e sistematizou do ponto de vista 

jurídico. A legislação consumerista apresentou mudanças relevantes em relação a 

publicidade enganosa e abusiva, que constitui modalidade de informação 

antecedente ao contrato, momento em que se concretiza a relação de consumo. 
30

 

 

O artigo 6º do Código de defesa do Consumidor em seu inciso IV expressa o seguinte:  

 

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:  

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;  

 

No que diz respeito ainda sobre a publicidade o artigo 36 do CDC destaca:  

 

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e 

imediatamente, a identifique como tal. 

 

No que diz respeito à publicidade enganosa e abusiva o Código de Defesa do 

Consumidor também buscou proteger o consumidor nesse sentido. 

 

2.3.9 Intervenção do Estado 

 

Para Juliano Soncin a intervenção do Estado é necessária através de leis que regulem 

as relações de consumo e possam ser exteriorizadas através das políticas públicas de proteção 

ao consumidor. 
31

 

O Artigo 4º em seu inciso II no Código de Defesa do Consumidor trata de outro 

principio que administra em defesa do consumidor:  

 

Art. 4º. [...] 

II – ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:  
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a) Por iniciativa direta; 

b) Por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas; 

c) Pela presença do Estado no mercado de consumo; 

d) Pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho;
32

 

 

Esse artigo deixa claro que é dever do Estado promover a defesa do consumidor. 

Baseando por este principio o Estado deve exercer um papel importante com a finalidade de 

proteger o consumidor. 

Ressalta José Geraldo Britto Filomeno: 

 

[...] Que cabe ao Estado não apenas desenvolver atividades no sentido de proteger o 

consumidor, mediante a instituição de órgãos públicos, mas também incentivar a 

criação de associações civis, cujo objeto seja a mencionada defesa. 

 

 

3 DANO MORAL NO DIREITO BRASILEIRO 

 

No presente capítulo conceituar-se-á o dano moral e será feita uma análise histórica 

abordando o assunto pela Doutrina e pela Jurisprudência, quanto à aceitação do dano moral 

bem como a sua reparação. 

 

3.1 Conceito de dano moral  

 

               Dano é uma lesão causada na vitima, podendo ser moral na qual fere os direitos da 

personalidade como a honra, dignidade, causando a vitima constrangimento uma dor ou uma 

tristeza, ou o dano pode ser estritamente de ordem material na qual se atinge os bens 

patrimoniais da vitima.  

 

O Doutrinador Silvio Salvo Venosa (2009, p.41) define o dano moral como:  

 

(...)‟‟prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação 

é dentro dos direitos da personalidade. Nesse campo, o prejuízo transita pelo 

imponderável, daí porque aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa 

recompensa pelo dano. Em muitas, situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é 

também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização
33

 ‟‟. 

 

                                                           
32

 VADE MECUM, 11º edição, Saraiva, 2014, p.741. 
33

 VENOSA Silvio Salvo, Direito Civil – Responsabilidade Civil, 9º edição, São Paulo: Atlas, 2009, 

p.41. 



25 
 

 

Pode-se compreender que a lesão ao dano moral esta relacionado ao direito da 

personalidade, ou seja, o direito à vida, direito a integridade físico-psíquica, direito ao nome, 

direito a imagem, algum desses direitos protegidos pelo nosso ordenamento jurídico sofreu 

alguma lesão, caracteriza-se o dano. 

 O prejuízo causado é algo que não se pode pesar, e aí, vem à dificuldade em se 

estabelecer uma recompensa justa pelo dano sofrido. Existem casos que o dano sofrido é algo 

difícil de nomear. Pois não é um simples dissabor ou mero aborrecimento que trará uma 

indenização. 

Segundo Brunno Pandori e Marco Antônio Araújo o dano consiste no Prejuízo sofrido 

pelo agente. Pode ser individual ou coletivo, patrimonial ou extrapatrimonial. 

Para Rizzatto Nunes o conceito dano moral é visto (2004, pag.307):  

 

 Aquele que afeta a paz interior de cada um. Atinge o sentimento da pessoa, o 

decoro, o ego, a honra, enfim, tudo aquilo que não tem valor econômico, mas que 

lhe causa dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo 

individuo. 
34

 

 

Preso a essa ideia de que pra existir dano moral a pessoa precisa ter uma dor, uma 

tristeza, um sofrimento, um pesar, uma depressão, essa ideia negativa foi um fator impeditivo 

para indenização por dano moral como forma de restituição das perdas. 

Rizzatto Nunes (2004, pag.307) expõe isso ao dizer:  

 

„‟Foi exatamente essa característica tipicamente humana de dor que impediu por 

seguidos anos que se pensasse em indenizar o dano moral no sentido preciso de 

reposição das perdas. Quando se trata de dano patrimonial o quantum indenizatório 

pode ser fixado de maneira simples: apura-se o valor efetivo da materialidade do 

dano e manda indenizá-lo. O cálculo do valor dessa indenização tem, assim, uma 

base objetiva. ‟‟ 

 

Ao tratar do dano patrimonial, a indenização por tal perda é mais básico chegar a um 

valor, sendo o dano patrimonial mais objetiva. 

Quando se trata de dano moral, não falamos de perda material, podendo ser vista 

como uma forma de abrandar a dor sentida. 

Rizzatto Nunes (2004, pag.308) diz:  

 

No dano moral não há prejuízo material. Então, a indenização nesse campo possui 

outro significado. Seu objetivo é duplo: Satisfativo-punitivo. Por um lado, a paga em 
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pecúnia deverá proporcionar ao ofendido uma satisfação, uma sensação de 

compensação capaz de amenizar a dor sentida.  
35

 

 

 

3.2 Dano patrimonial 

 

Dano patrimonial é lesão concreta que atinge o patrimônio da vitima, consiste em 

uma perda real podendo ser parcial ou total. 

Segundo Brunno Pandori no que diz respeito ao dano patrimonial:  

 

Dano presente ou emergente é o que consiste num déficit real e efetivo no 

patrimônio do lesado, isto é, uma concreta diminuição, um prejuízo real. Dano 

futuro ou lucro cessante ou frustrado é o alusivo à privação de um ganho pela 

vítima, ou seja, bens e valores que ele deixou de auferir, em razão do prejuízo que 

lhe foi causado.
36

 

 

O instituto do dano patrimonial está diretamente relacionado numa perda do 

patrimônio do ofendido, podendo ser seu patrimônio ser reduzido devido a lesão sofrido ou 

dano futuro de lucros futuros.  

As perdas e danos podem ser dano emergente e o lucro cessante.  

Para o autor Carlos Alberto Gonçalves: 

 

 
„‟dano emergente é o efetivo prejuízo, a diminuição patrimonial sofrida pela 

vítima.‟‟ 

[...] Lucro cessante é a frustação da expectativa de lucro. É a perda de um ganho 

esperado. Há casos em que a indenização já vem estimada no contrato.
37

 

 

Enquanto um trata de perdas e danos reais e concretos o outro trata de uma perda de 

uma expectativa de lucro. Muitas vezes essa expectativa de perda já vem expressa em 

contrato.  
 

3.3 Dano extrapatrimonial 

 

Para Brunno Pandori pelo dano extrapatrimonial se „‟trata de algo imaterial ou ideal, 

a prova do dano extrapatrimonial não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para 

comprovação do dano material‟‟.
38
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No que se refere ao dano extrapatrimonial trata-se de algo sem matéria, está 

relacionado aos direitos da personalidade sendo algo intimo. Para se comprovar tal fato os 

meios que se utilizam são diferentes do dano material. 

Segundo Brunno Pandori: 

 

Os danos extrapatrimoniais englobam outros aspectos da pessoa humana que não 

estão diretamente vinculados à sua dignidade. Nessa categoria incluem-se os 

chamados novos direitos da personalidade: a imagem o bom nome, direitos autorais, 

relações afetivas, convicções etc. Resulta daí que o dano extrapatrimonial, em 

sentido amplo envolve esses diversos graus de violação dos direitos da 

personalidade abrangem todas as ofensas à pessoa, considerada estas dimensões 

individual e social, ainda que a dignidade não esteja arranhada.
39

 

 

Para o autor Brunno Pandori o dano extrapatrimonial está além de ferir os direitos da 

dignidade, incluem nos danos extrapatrimoniais os direitos autorais, imagem dentre outros, 

podendo esses danos serem atingidos, sem sequer atingir a dignidade do ofendido. 

 

3.4 Dano moral nas relações de consumo 

 

A lei 8.078/1990 da um conceito jurídico de Relações de Consumo: 

 

Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final. 

 

Enquadra-se como consumidor toda pessoa física ou jurídica podendo ser pública ou 

privada que compra bens e serviços por um fornecedor. 

Segundo o doutrinador Oscar Ivan Prux, o ato de consumir é: 

 

[...] uma expressão mais restrita do que relação de consumo, que nos propomos a 

conceituar. O ato de consumo tem a ver com a efetiva fruição do bem, a retirada de 

sua utilidade final. Já a relação de consumo é expressão mais ampla, que abarca não 

só o ato de consumo em si considerado, como também todos aqueles atos adjacentes 

que ensejam ou contribuem para a contratação, mesmo que ainda em nível potencial. 

Inclui, então, o ato de consumo stricto senso e, ainda, atos como a oferta e a 

publicidade, quando essas também vêm compor a relação contratual.
40
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O ato de consumir está ligado com a posse do bem. Enquanto que a relação de 

consumo é algo mais extenso, que abrange tanto o ato de consumo como os que contribuem 

para contratação. 

 

3.5  Reparação por dano moral 

 

Antes de ser promulgada nossa Constituição Federal de 1988, existiam leis já 

tratavam da indenização por dano moral. A lei de Imprensa (Lei 5.250/67) em seu artigo 57 

trata do dano moral:  

  Art. 57. A petição inicial da ação para haver reparação de dano moral deverá ser 

instruída com o exemplar do jornal ou periódico que tiver publicado o escrito ou 

notícia, ou com a notificação feita, nos termos do art. 53, § 3º, à empresa de 

radiodifusão, e deverá desde logo indicar as provas e as diligências que o autor 

julgar necessárias, arrolar testemunhas e ser acompanhado da prova documental em 

que se fundar o pedido. 

 

Outros exemplos de leis que tratavam o dano moral, a Lei de Falências (Decreto-lei 

7.661/45), o Código Eleitoral (Lei 4.737/65) e o Código Brasileiro das telecomunicações (Lei 

4.117/62). Nossa Carta Magna possibilitou a reparação do dano moral, o artigo 5º, incisos V e 

X, (2014 pag. 8) diz o seguinte:  

 

Artigo 5º. „‟Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos 

seguintes: (...) 

X – são invioláveis a intimidade, a vida, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 

o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;  

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 

por dano material, moral ou à imagem;
41

 

 

Com a Promulgação da Constituição Federal de 1988 pôs fim a discussão quanto à 

reparação do dano moral, sendo assim superada pelo nosso ordenamento jurídico que precisa 

existir um sofrimento para que se possa restituir o dano sofrido pela pessoa.  

Sobre o dano moral posteriormente cumulado a um dano material, o Superior 

Tribunal de Justiça, sumulou o que segue (VADEMECUM, 2014, p. 1624):  

 

Súmula 37, STJ: São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral 

oriundos de mesmo fato.
42
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O Próprio Código de defesa do Consumidor em seu Artigo 6º inciso VI, dá uma 

equiparação no que diz respeito a reparação dos dano patrimoniais e morais causados ao 

consumidor (VADEMECUM, p. 742): 

 

Art.6º. São direitos básicos do consumidor:  

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais e individuais, 

coletivos e difusos;
43

 

 

O Código Civil de 2002 prevê a reparação do dano moral e a obrigação de indenizar 

sempre que uma atitude injusta causar prejuízo. 

O Artigo 186 do Código Civil Define (VADEMECUM, 2014, P. 169): 

 

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. 

 

Ainda sobre o dano a reparação do dano moral o artigo 927 do Código Civil diz o 

seguinte (VADEMECUM 2014, p.210):  

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.  

Parágrafo único: Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 

Para Nunes Rizzatto (2004, pag.309), no que diz respeito à reparação por dano 

moral: 

 

No campo da jurisprudência, porém o catamento da condenação indenizatória em 

hipótese de dano moral sempre foi muito restrito, tendo começado a ser 

implementada efetivamente a partir da edição Carta Magna de 1988, especialmente 

com base nas garantias instituídas nos incisos V e X do art. 5º. E, desde então, foi-se 

firmando o entendimento do cabimento do direito à indenização por dano moral, de 

tal maneira que atualmente não pairam mais dúvidas a respeito, quer na 

jurisprudência, quer na doutrina.
44

 

 

No que se refere à condenação indenizatória pelo dano moral, foi algo muito 

limitado, que começou a ter uma visão diferente e passou a ser executada com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, tendo suas garantias fundamentadas em seu art. 5º incisos V 

e X, onde deixou expresso a reparação por dano material moral ou à imagem. 
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Com isso encerrou o debate existente na jurisprudência e na doutrina em relação à 

reparação do dano moral. 

Nossa legislação brasileira incorporou o instituto do dano moral. Ficou legalmente 

perfilhado que qualquer dano patrimonial ou extrapatrimonial que fira nossa personalidade, 

deverá ser reparado e indenizado.  

 

3.6 O arbitramento do valor do dano 

 

Reparar significa indenizar o prejuízo que o ofendido veio a sofrer. Quando essa 

reparação ocorre por dano material, ela se reflete justamente ao prejuízo material sofrido. Essa 

reparação pode ocorrer pela troca do produto ou devolução de valores, sendo assim o negócio 

desfeito. 

O Artigo 6º, inciso VI, do Código de defesa do Consumidor diz o seguinte:  

 

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VI – a efetiva prevenção de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos; 
45

 

 

Esse artigo encerra o debate que existia em torno da reparação do dano moral nas 

relações de consumo. Estando essa reparação equiparada por nossa Constituição Federal em 

seu artigo 5º, inciso V, no qual assegura a reparação dos danos sofridos pelo ofendido.  

Resolvida a questão da reparação do dano moral, ainda existe a polêmica no que se 

refere ao quantum a ser pago pelo dano moral.  

Para Rizzatto Nunes no que se refere ao quantum observa da seguinte maneira: 

 

Fica o juiz, para a busca do quantum, com parâmetros muito vagos – oferecidos pela 

doutrina. E a partir dos casos concretos há também, grande dificuldade de se 

elaborar uma regra geral que possa servir de modelo para as demais hipóteses. È que 

os casos particulares, por via de regra, são muito diferentes entre si, não guardando 

relações individuais suficientes que permitam a generalização por indução. Com a 

multiplicação dos processos cuidando de fixar indenizações por danos morais, talvez 

venha a ser possível alguma generalização.
46

 

 

Essa falta de critérios claros e mais objetivos faz surgir à questão da desigualdade 

entre decisões que muitas vezes fixam indenizações diferentes para questões semelhantes, ou 

ainda, valores menores para questões de maior gravidade e valores indenizatórios maiores aos 

menos graves.  
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Sobre essa questão, servem alguns exemplos julgados, no que se refere às relações de 

consumo, demonstram a desigualdade nos valores das indenizações, como grifado a seguir: 

 

ACIDENTE DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPERMERCADO. 

QUEDA DE CARRINHO DE COMPRAS SOBRE AS PERNAS DO 

CONSUMIDOR. LESÕES FÍSICAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM MANTIDO. 1. Se a responsabilidade da ré pelo acidente de consumo 

com carrinho de compras não foi negada na defesa em primeiro grau de jurisdição, 

constitui indevida inovação recursal a atribuição de culpa do consumidor ventilada 

no recurso. 2. Responde objetivamente o estabelecimento comercial pelos danos 

sofridos pelo consumidor em virtude lesões sofridas na região da perna e do pé pela 

queda de carrinho de compras conduzido pelo preposto da empresa. 3. A vítima de 

lesões corporais decorrentes de acidente de consumo faz jus à reparação por 

danos morais que foi adequadamente fixada na origem em R$3.000,00. 4. 

Recurso conhecido e desprovido. 5. Recorrente condenada a pagar à custa 

processual e honorária advocatícia, estes fixados em 10% da condenação. 6. 

Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da lei 9099/95. (TJ-DF - ACJ: 

20140910114489 DF 0011448-83.2014.8.07.0009, Relator: EDI MARIA 

COUTINHO BIZZI Data de Julgamento: 21/10/2014, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

28/10/2014. Pág.: 336)
47

 

 

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. 

PACOTE TURÍSTICO DE LUA DE MEL DE 08 DIAS. CANCELAMENTO DO 

PACOTE - NAVIO VENDIDO. AGÊNCIA DE TURISMO - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NEGADA PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Os apelados adquiriram junto às empresas apelantes um pacote de viagens de 08 

(oito) dias, para comemorar o casamento - lua de mel. Um mês antes da aguardada 

viagem, as empresas apelantes comunicaram ao casal que não haveria mais o passeio 

pelo fato de o navio ter sido vendido. - Controvérsia do apelo em questão cinge-se 

no fato do cabimento ou não dos danos morais e da ilegitimidade da passiva da 

CVC, por aduzir que foi apenas a vendedora do pacote; Houve o contrato entre as 

partes e que a responsabilidade da operadora e da agência de viagens, ambas 

fornecedoras do serviço, é solidária e objetiva nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Ausente se encontra a presença do caso fortuito ou de força 

maior; O fato foge aos meros dissabores cotidianos e adentra na esfera íntima da 

parte a ponto de acarretar-lhe abalo passível de indenização pecuniária - 

Condenação por danos morais no montante de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil 

reais). Recurso a que se dar provimento parcial para reduzir o valor da indenização 

por dano moral para R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), nos termos do voto 

da turma. (TJ-PE - APL: 2913726 PE, Relator: Itabira de Brito Filho Data de 

Julgamento: 06/08/2013, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2013).
48

 

 

Observa-se que no primeiro julgado houve uma lesão corporal por parte do ofendido 

em um supermercado, sendo esse caso uma relação de consumo, o valor da indenização do 

por dano moral foi de três mil reais. Enquanto que no segundo julgado, trata-se também de 
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uma relação de consumo no que se refere uma compra de um pacote de viagem, sendo a 

indenização estipulada nesse caso no valor de vinte e cinco mil reais. 

A nossa legislação no que diz respeito ao quantum a ser indenizado ao ofendido 

encontra-se ainda muito indefinida, deixando os magistrados a responsabilidade de arbitrar 

esses valores com bom senso e igualdade.  

Nas relações de consumo, o que deve ser observado é a posição social do ofensor o 

do ofendido. A indenização, além de compensar o ofendido pelo dano moral que foi sofrido, 

deve desencorajar o ofensor a continuar agindo de forma lesiva com outros consumidores. A 

aplicação do arbitramento baseado na posição do ofensor e do ofendido é uma forma eficiente 

de se buscar o equilíbrio de posições entre fornecedor e consumidor no que diz respeito às 

relações de consumo.  

Rizzatto Nunes expressa da seguinte forma no que se refere a indenização por dano 

moral: 

 

[...] no dano moral não há prejuízo material. Então, a indenização nesse campo 

possui outro significado. Seu objetivo é duplo: satisfativo-punitivo. Por um lado, a 

paga em pecúnia deverá proporcionar ao ofendido uma satisfação, uma sensação de 

compensação capaz de amenizar a dor sentida. Em contrapartida, deverá também a 

indenização servir como punição ao ofensor, causador do dano, incutindo-lhe um 

impacto tal, suficiente para dissuadi-lo de um novo atentado.
49

  

 

Além de a indenização satisfazer o ofendido por abrandar a dor sentida, pode ser 

vista como uma forma de punição ao ofensor, para que se evite um novo caso. 

A indenização do dano moral deve ser baseada no abalo sofrido ao ofendido, não 

devendo ter exageros muito menos que levem ao enriquecimento sem causa do ofendido. 

Conforme já mencionado o valor da indenização deve ter caráter satisfativo ao ofendido, para 

abrandar a dor do sofrimento causado pelo dano moral.  

Caio Mario da Silva Pereira (1986, p.317) expõe:  

 

“(...); pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é um pretium doloris, porém um 

meio que pode amenizar a amargura da ofensa e, de qualquer maneira, o desejo de 

vingança. Na ausência de um padrão ou de uma contraprestação que dê o 

correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério de atribuir ao juiz o 

arbitramento de indenização (...), moderadamente arbitrada (...). A indenização não 

pode ter o objetivo de provocar o enriquecimento do ofendido, para que não se 

converta o sofrimento em móvel de captação de lucro”.
50

 

 

                                                           
49

 NUNES, Rizzatto. Curso de Direito do CONSUMIDOR. Saraiva, 2015, p. 373. 
50

 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. 8. ed. 1986, p. 

317. 



33 
 

 

Assim sendo a reparação do dano deve ser arbitrada com prudência, já que o mesmo 

não deve enriquecer o ofendido, mas apenas aliviar o dano sofrido. 

 

3.7 A prova no dano moral  

 

Há incialmente o dano moral subjetivo, aquele que precisa ser provado. E o dano 

moral objetivo aquele que não precisa ser provado, conhecido também como dano moral 

presumido ou in re ipsa, pois atinge a personalidade. 

No que se refere à Jurisprudência o Superior Tribunal de Justiça tem ampliado os 

casos de dano moral objetivo. No Superior Tribunal de Justiça também encontramos julgados 

nesse sentido: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. DANO IN RE IPSA. 

DESNECESSIDADE DE PROVA. ARBITRAMENTO. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS. UNÂNIME. APELO PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70067663716, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 17/02/2016). 

(TJ-RS - AC: 70067663716 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva Data de 

Julgamento: 17/02/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 24/02/2016). (grifado nosso).
51

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. 

DANO IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE PROVA. TRANSTORNOS QUE 

TRANSCENDEM OS LIMITES DOS MEROS ABORRECIMENTOS 

COTIDIANOS. QUANTUM MANTIDO. UNÂNIME. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70062347901, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira 

da Silva, Julgado em 03/12/2014). (TJ-RS - AC: 70062347901 RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva Data de Julgamento: 03/12/2014, Décima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/12/2014). (grifado nosso).
52

 

 

Observa-se que no primeiro julgado houve falha na prestação de serviço pela 

empresa de telefonia, cabendo à indenização por dano moral presumido, sem a necessidade de 

ser provado. No segundo caso também trata de uma falha da empresa de telefonia, quanto a 

prestação de serviço, pois houve entendimento de não se tratar de mero aborrecimento, existiu 

cobrança indevida, cabendo assim a indenização por dano moral, dano re in ipsa. 
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3.8 Inversão do ônus da prova nas relações de consumo 

 

Examina-se que existem muitas formas de lesão ao direito extrapatrimonial do 

consumidor, o que gera a indenização por dano moral. Sempre que o consumidor sofrer dano 

moral poderá pedir em juízo a indenização por esse dano.  

O artigo 373 Novo Código de Processo Civil relata o seguinte: 

 

O ônus da prova incumbe: 

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do 

direito do autor. 

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do 

caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do 

ônus que lhe foi atribuído. 

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. 

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção 

das partes, salvo quando: 

I - recair sobre direito indisponível da parte; 

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. 

 

 

Em nossa doutrina e na jurisprudência a posição quanto ao dano moral é que 

existindo o dano sendo o mesmo comprovado, surge o direito de reparação. Sendo 

comprovado o dano, existe a obrigação de reparar, uma vez que não existe como ser 

comprovados uma dor ou sofrimento. O dano moral deve ser alegado em uma petição inicial 

para que o juiz tome conhecimento, sob pena de perder o direito a verba indenizatória.  

 

O legislador admitiu a inversão do ônus da prova, em seu artigo 6º inciso VIII, estabelece:  

 

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: 

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da 

prova, a seu favor, no processo civil, quando, à critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências;
53

 

 

O Código de defesa do Consumidor admite a utilização de dois critérios para 

inversão do ônus da prova, a primeira é a verossimilhança. Não se obriga que as alegações 

sejam verdadeiras, mas deve ser real. Para que não ocorra injustiça, as decisões não devem ser 

insensatas, aceitando qualquer alegação para inversão do ônus da prova.  
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O segundo critério para utilização da inversão do ônus da prova é a hipossuficiência. 

Ela pode alegada quando houver dificuldade para que se produza prova. Existem provas que 

podem ser alegadas pelo consumidor, mas que estão em poder do fornecedor, o que pode 

incluir documentos, recibos, filmagens, meios que podem de certa forma provas os fatos 

alegados pelo consumidor que foi lesado.  

A inversão do ônus da prova abrange somente na esfera civil, não incide sob matéria 

de ordem penal.  

 

O artigo 51 em seu inciso VI, do Código de defesa do Consumidor ressalta:  

 
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que: (...) 

VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;
54

 

 

Quanto a aplicação desse principio da inversão do ônus da prova não deve limitar o 

direito de defesa do fornecedor, mas ao mesmo tempo não pode gerar prejuízo ao consumidor.  

Uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça trouxe a discussão dos critérios 

utilizados pelos magistrados no que diz respeito ao consumidor e apresentação de provas: 

 

O Supremo Tribunal de Justiça decidiu nesta quinta-feira que a prefeitura de Santa 

Maria e o governo do Rio Grande do Sul não são obrigados a indenizar familiares de 

vítimas do incêndio na boate Kiss, informou o G1. O acidente aconteceu em janeiro 

de 2013 e matou 242 pessoas. A decisão teve como base o Código de Defesa do 

Consumidor. O recurso para responsabilizar a prefeitura e o estado pelas 

compensações foi apresentado pela Defensoria do Rio Grande do Sul. Ainda cabe 

novo recurso. 

Na sentença, o STJ reconheceu a gravidade do caso, mas afirmou que aspectos 

processuais impedem a aplicação de pena contra a prefeitura e o governo do estado, 

porque não haveria como reexaminar provas no recurso. Com a decisão desta 

quinta-feira, apenas os donos da boate Kiss e as empresas que prestaram serviço 

naquela noite estão obrigados a arcar com as indenizações, já que as vítimas estavam 

na casa noturna em condição de consumidores. (Grifado Nosso). 

A ação da Defensoria Pública foi protocolada em março de 2013, sem definir valor. 

Na época, os defensores calculavam mais de R$ 1 milhão em indenização por cada 

um dos 242 mortos, com montante total de mais de R$ 300 milhões. 

"Nós entendemos que eles [prefeitura e governo estadual] integram a cadeia de 

consumo, porque o estabelecimento só estava aberto em razão dos alvarás que foram 
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irregularmente concedidos e também pela omissão de fiscalização", justificou o 

defensor público Felipe Kirchner, ao apresentar a ação em 2013.
55

 

A alegação do STJ ao proferir essa sentença é de que não haveria como reexaminar 

provas no recurso, o que impedia a aplicação de pena contra a prefeitura e governo do estado. 

Houve falhas por parte do estado e da prefeitura quanto à fiscalização, sendo emitidos alvarás 

de forma irregular a boate. 
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CONCLUSÃO 

 

Por vivermos em sociedade capitalista em que visa o consumo, o que acaba gerando 

uma reação em cadeia, existindo assim conflitos em volta das relações de consumo. Aos que 

vivem nessa sociedade estão na incessante busca de capital para que se possam consumir bens 

ou serviços, ou desenvolver bens e serviços para que se possa acumular capital por meio dessa 

venda, sendo assim de um lado temos o consumidor e do outro o fornecedor. Esse estilo de 

vida em sociedade resulta muitas vezes em conflitos entre fornecedor e consumidor, pois por 

um lado o consumidor busca um consumo de qualidade e maior consumo, enquanto que o 

fornecedor visa o acumulo de capital, cobrando o máximo que puder por seu produto ou 

serviço, tendo o mínimo de gatos para a confecção e oferta dos mesmos.  

O assunto apresentado neste trabalho, o dano moral nas relações de consumo, é um 

assunto que além de estar inserido na sociedade capitalista em que vivemos, está presente no 

nosso cotidiano. Pode acontecer de o consumidor sofrer lesão patrimonial pelo fornecedor, a 

legislação, a jurisprudência, bem como a doutrina, disponibiliza regras para reparação desse 

dano, também no que diz respeito do arbitramento da indenização a ser paga ao ofendido.  

Nossos juristas estão no caminho ao definir reparações que façam justiça aos 

ofendidos. Mas ocorre que ainda existe desigualdade entre julgados, ou seja, casos 

semelhantes com sentenças ou indenizações diferentes. Com a entrada em vigor da Lei 

8.078/1990 que passou a tratar de forma clara o direito do consumidor, passou a existir 

princípios do consumidor para orientar tais decisões, faltando um critério mais objetivo no 

que se refere ao dano moral.  

Essa falta de critério mais objetivo tem feito com que o juiz haja com mais liberdade 

e muitas vezes sendo injusta, uma vez que fica nas mãos do juiz arbitrar valores que atendam 

os critérios definidos em nosso ordenamento.  

Sendo assim, cada julgador utiliza de sua experiência para arbitrar da forma que 

julgar mais justa. No caso do arbitramento do dano moral esse sistema está falhando, já que 

custa a definir regras que tragam tranquilidade nas relações de consumo.  

Ao entrar em vigor o Código de Defesa do Consumidor disponibilizou ferramentas 

que possibilitou o fornecedor a defender-se de maus fornecedores em todas as relações de 

consumo. 
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