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Não são poucas as ações envolvendo danos morais no Judiciário. Nos últimos anos tem 
aumentado o número de processos na Justiça em busca de reparação por constrangimentos 
sofridos durante alguma relação de consumo, seja na compra de um produto ou na utilização de 
um serviço. No entanto, nem sempre o consumidor fica satisfeito com o valor recebido. Como não 
há tabelamento, os juízes determinam tanto valores irrisórios quanto milionários.  
 
O fato que gerou o constrangimento, a situação sócio-econômico do consumidor e o porte da 
empresa que o lesou são alguns dos fatores considerados pelos juízes ao estipular o valor da 
indenização. "Nem sempre a interpretação do juiz deixa o consumidor satisfeito. Enquanto alguns 
casos mereceriam uma boa compensação e recebem pouquíssimo, outros que nem tão grave são 
recebem quantias significativas", afirma Octávio Leite, presidente da Associação de Defesa do 
Consumidor (Acadec).  
 
Qualquer constrangimento que o consumidor passe, que lhe traga sofrimento, vergonha, aflição 
ou ansiedade, é passível de processo judiciário, requerendo indenização por danos morais.  
 
"É claro que os acontecimentos influenciam de forma diferente cada consumidor. São passíveis de 
processos fatos que deixam o consumidor constrangido moralmente. Mas quem decidirá se o 
episódio carece de indenização financeira e o valor que compensaria este sofrimento é o juiz", 
explica Rodrigo Terra, promotor de Justiça da Defesa do Consumidor do Ministério Público no Rio 
de Janeiro.  
 
Critérios para definir valores são punitivos ou educativos  
 
Geralmente são utilizados dois critérios para definir indenizações por danos morais, os punitivos e 
os educativos. O punitivo tem o objetivo de punir a empresa por um erro cometido e o educativo, 
ou reparativo, é de prevenção, para que a empresa não incida no erro.  
 
De acordo com o advogado Antonio Cassemiro da Silva, se a indenização for estabelecida como 
ressarcimento ou compensação, é preciso avaliar uma série de fatores para saber como foi 
sentido emocionalmente o episódio pelo consumidor. O valor da indenização dependerá do fato 
ser avaliado como leve ou grave, de acordo com a duração do sofrimento do consumidor e a 
atitude da empresa com relação ao problema.  
 
- Caso a indenização tenha como objetivo a punição, não há limites para o valor. Pelo protesto de 
um título de R$ 100, por exemplo, poderá ser fixado um valor de R$ 10 milhões. Claro que 
levando em conta a potencialidade econômica do ofensor - explica Silva.  
 
Mesmo em indenizações milionárias, a empresa não vai à falência nem o consumidor deve 
enriquecer. "O valor da indenização não pode ser pouco, que não seja sentido pela empresa, nem 
muito, que inviabilize a atividade empresarial ou enriqueça o consumidor", enfatiza Terra.  
 
A psicóloga Cristiane Spasski teve seu nome duas vezes inserido na Serasa por conta de um 
cartão de crédito que lhe foi "presenteado" pelo banco, mas enviado a um antigo endereço e, 
portanto, nunca recebido pela consumidora. "Passei por dois constrangimentos. Da primeira vez, 
meu nome foi retirado do cadastro assim que reclamei, mas foi novamente inserido três anos 
depois e não tive dúvidas, resolvi lutar pelos meus direitos. Entrei com uma ação por dano moral 
e o valor que recebi não achei justo, pois foi muito pouco em relação ao que passei e irrisório para 
o banco", afirma.  
 
Cristiane foi defendida por Ronaldo Gotlib, da Gotlib Advogados, e ganhou 70 salários mínimos de 
indenização. "Os critérios utilizados para definir as indenizações são muito subjetivos. O que é 



pouco para um pode não ser para outro", ressalta o advogado.  
 
A Acadec defendeu o caso do gerente bancário Marco Lopreste, que teve seu nome quatro vezes 
incluído no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) por uma empresa de telefonia móvel. "Ele 
sempre pagou em dia, nunca atrasou nenhuma conta e provou isto mostrando os boletos de 
pagamento. No entanto, a companhia cortou seu telefone cinco vezes e colocou o nome dele no 
SPC quatro vezes", conta Leite.  
 
Após entrar na Justiça pedindo dano moral, Lopreste recebeu 15 salários mínimos. Leite recorreu 
da decisão e aumentou a indenização para 30 salários. "Lopreste trabalha como gerente em um 
banco e teve seu nome incluído no SPC injustamente. Isto poderia ter lhe causado um transtorno 
muito grande no trabalho, inclusive a perda do emprego. A indenização foi muito inferior ao que 
esperávamos", diz.  
 
200 salários em ação movida contra banco  
 
Outro cliente da Acadec que não quis se identificar, técnico em telefonia, obteve 200 salários 
mínimos por conta de uma ação movida também contra um banco. "O nome do cliente foi incluído 
na Serasa por uma dívida no cartão de crédito que estava comprovadamente abusiva. O cliente 
devia R$ 2,1 mil e o banco cobrava R$ 4 mil. O juiz deu ganho de causa e estabeleceu a 
indenização em 40 salários mínimos. Recorri e este valor foi aumentado para 200", conta Leite, 
que considerou justo o novo valor.  
 
Nem toda ofensa ou humilhação, no entanto, é vista pelos juízes como passíveis de indenizações. 
Gotlib está defendendo um processo de Ernesto Migliano, em que o juiz considerou que na ação 
não cabia dano moral por considerar inadimplemento contratual. Migliano comprou um 
apartamento na planta em Petrópolis em 1994.  
 
Pagou R$ 30 mil à vista, mas a construtora que havia se comprometido a entregar o apartamento 
pronto em seis meses até hoje não cumpriu o prometido. "O investimento financeiro feito por 
Migliano será devolvido, mas o sofrimento e a ansiedade que passou enquanto esperava a 
construção do imóvel não foram considerados", afirma Gotlib.  
 
Desde que as indenizações por danos morais foram legalizadas, com o artigo 5º, inciso X, da 
Constituição de 1988, é crescente a cada ano o número de ações na Justiça. "O aumento de ações 
indenizatórias tem levado erroneamente a se falar em indústria do dano moral. Na verdade, o que 
existe é indústria da negligência, já que a maioria dos processos que abarrotam o Judiciário é das 
mesmas empresas, que sempre incidem nos mesmos erros", observa Leite.  
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