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Multiplicação de pedidos de indenização traz risco de uma indústria do litígio. 
 
No preço do sabonete que o consumidor coloca no carrinho do supermercado estão embutidos 
diversos impostos - ICMS, IPI, Cofins, CPMF, IRPJ, CSSL, entre outros - e custos como os da 
insegurança pública e jurídica, que compõem o chamado Custo Brasil. Deve piorar. 
 
A tendência é que as empresas repassem para o preço de seus produtos os crescentes gastos com 
a defesa e as condenações em ações de indenização por danos morais cada vez mais freqüentes 
e, muitas vezes, sem qualquer fundamento. A conta final ficará com o consumidor de boa-fé, 
aquele que não busca a Justiça com o objetivo de obter vantagens indevidas. 
 
`O aumento no número de ações de consumo nos últimos anos é visto de forma crítica e com 
certo inconformismo. As empresas, obrigadas a enfrentar essa nova realidade, criam estruturas 
de prevenção e combate à indústria do litígio. O reflexo disso será sentido pelo próprio 
consumidor`, afirma Walter Wigderowitz, sócio da área contenciosa do Machado, Meyer, Sendacz 
e Ópice (MMSO) no Rio de Janeiro. 
 
Dados do Superior Tribunal de Justiça dão uma idéia da explosão na quantidade de ações de 
indenização por danos morais. Nos últimos dez anos, o número desse tipo de ação que chegou à 
Corte multiplicou-se por 45. De 19 recursos protocolados por mês em 1996, pulou para 860 em 
meados de agosto. E a promessa é de crescimento. 
 
A enxurrada de ações pode ser explicada por dois fatores que, se num primeiro momento 
parecem colidir, na verdade somam para justificar os números: certa banalização dessa 
importante ferramenta de defesa e o despertar da cidadania na população. A evolução da 
responsabilidade civil ganhou força com a Constituição de 1988, que delineou o conceito de 
proteção à dignidade humana, e se consolidou com o Código de Defesa do Consumidor, que acaba 
de completar 15 anos. 
 
Freio no exagero 
Segundo o advogado Ernesto Lippman, a possibilidade de reclamar reparação por dano moral é 
legítima e mostra a conscientização da sociedade. Por outro lado, cabe ao Poder Judiciário coibir o 
mau uso desse instrumento. `Os juízes têm de punir efetivamente a litigância de má-fé e avaliar 
melhor as concessões de assistência judiciária gratuita`, opina Lippman. 
 
A Justiça, contudo, tem freado abusos. Recentemente, o Judiciário paulista rejeitou um pedido de 
indenização a um espectador que alegou ter sofrido danos morais por conta do atraso de uma 
hora e dez minutos no show da dupla Sandy e Júnior, no estádio do Pacaembu. Noutro caso, a 
Nestlé conseguiu provar na Justiça do Rio Grande do Sul que o argumento da consumidora que a 
processava, de que havia engordado 5 quilos por culpa do Nescau Light, não fazia sentido. 
 
`Já vi pedidos contra concessionárias de energia elétrica por danos sofridos por um apagão em 
determinada região. Na análise do caso, descobriu-se que o autor da ação estava com a energia 
cortada por inadimplência na data em que a falta de luz teria ocasionado o abalo moral`, conta 
Wigderowitz, do MMSO. 
 
O advogado comanda a defesa de cerca de 60 mil ações contra diversas empresas, só no Rio de 
Janeiro. `A maioria por danos morais, mas ainda há uma parte dos consumidores, não mais do 
que 10%, que exige apenas que lhe reponha o que é de direito.` 
 
 
 



Conceito em evolução 
 
O crescente volume de ações por danos é uma conseqüência da evolução do conceito da 
responsabilidade civil. Se antes a indenização só era levada a cabo quando a culpa da empresa 
surgia cristalina dos autos, hoje a reparação é cabível por ação ou omissão, tanto na área privada 
e de prestação de serviços como na esfera pública. Tornaram-se comuns os contratos de seguros 
de profissionais liberais como médicos e advogados, e o Estado é cada dia mais chamado às suas 
responsabilidades. 
 
Em recente voto, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, alertou `para os riscos 
que as ações ilícitas ou abusivas por parte de órgãos ou agentes do Estado podem trazer para os 
cofres públicos, na medida em que podem dar ensejo a pedidos de indenização fundados no 
princípio da responsabilidade civil do Estado (CF, art. 37, § 6º)`. No caso concreto, o ministro 
decidiu que a ação penal não pode ser instaurada antes de esgotado todo o procedimento 
administrativo relativo à questão. 
 
O advogado Wigderowitz acredita que é preciso até mesmo tolerar `certo grau de inconveniência 
em determinados serviços em evolução ou aperfeiçoamento porque eles vêm ao encontro de toda 
a sociedade, não apenas em benefício das empresas`. 
 
É necessário ressaltar que grande parte das ações, contra o Estado ou empresas privadas, é 
fundada em algum tipo de desrespeito cometido contra o cidadão. Mas também são comuns 
demandas fundadas em aborrecimentos cotidianos. A área trabalhista exemplifica bem a questão. 
Ações de trabalhadores exigindo reparação por LER (lesão por esforço repetitivo) ou perda 
auditiva hoje se tornaram menos freqüentes que pedidos de indenização por estresse ou apenas 
por demissão. 
 

 
 
`Hoje o empregado alega que sofreu abalo psíquico pelo fato de ter de cumprir metas ou ter sua 
avaliação atrelada à produtividade. O dano moral só pode ser caracterizado por ações que fujam 
completamente do cotidiano`, afirma a advogada Joanna Paes de Barros e Oliveira, do 
Emerenciano e Baggio Associados. Ela estima que ao menos 30% das ações por danos morais são 
fundadas em situações cotidianas. 
 



Com a aprovação da Emenda Constitucional 45 - que estabelece a competência da Justiça do 
Trabalho para o julgamento de todas as questões de danos originadas das relações trabalhistas -, 
a advogada acredita que as empresas terão mais dor de cabeça. `Mesmo que tenha evoluído em 
sentido contrário, a Justiça trabalhista ainda é protecionista e não se sabe como vai lidar com o 
problema`, diz Joanna. 
 
A advogada trabalhista Gilda Figueiredo Ferraz atesta que muitas vezes há exagero nos pedidos. 
`Mesmo executivos que ocupam cargos de liderança em grandes empresas querem receber 
indenização por danos morais apenas porque foram demitidos`, afirma. 
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