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RESUMO

Trata-se de pesquisa realizada no âmbito do Juizado Especial Cível – JEC do Fórum da Comarca de Duque de Caxias – RJ, por ocasião do exercício 
das atividades de estágio obrigatório – EP I coordenado pelo Núcleo de Prática Jurídica –NPJ, integrantes da grade curricular do 7º período do 
curso de Direito da Universidade Estácio de Sá – campus Duque de Caxias. O objeto pesquisado consiste na hipotética banalização do dano moral, 
de um lado, pelas partes autoras, com a incidência do fenômeno do ‘demandismo’ e, de outro, pela forma como o judiciário vem 
percebendo/recebendo e tratando as demandas desta natureza. A pesquisa partiu da análise de um conjunto de 16 (dezesseis) petições iniciais 
elaboradas pelos autores deste escrito no período de março a maio de 2016 para os cidadãos que buscaram a prestação jurisdicional compatível 
com as atividades exercidas no Núcleo de Primeiro Atendimento do sobredito Fórum. A matéria dano moral apresenta considerável grau de 
relevância na cena jurídica e vem sendo amplamente abordada nos campos doutrinário e jurisprudencial. Em linhas gerais, a doutrina aponta para 
a necessidade de observância das características pedagógica e punitiva das indenizações que pretendem a reparação dos danos de tal espécie. 
Além disso, requer a afinação com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente no que tange à valoração do dano moral. A 
diretriz metodológica trilhada para a feitura da pesquisa seguiu os rumos da análise das petições iniciais elaboradas pelos autores deste trabalho, 
dos relatórios das audiências assistidas nas duas esferas jurisdicionais combinada com o levantamento bibliográfico correspondente à temática 
tratada e ao ato de pesquisar, condição que tornou possível a aplicação do olhar crítico sobre as peças analisadas. A pesquisa adotou como 
referencial teórico revestido da capacidade de orientar a investigação pretendida alguns autores, que abordam, por exemplo: a Construção dos 
precedentes Judiciais e o debate em torno da importância da participação dos movimentos sociais na conquista e na efetivação dos direitos e 
garantias fundamentais encartados no Código Supremo de 88, desvelando, entre outros aspectos, modificações nas formas de representação 
social, o deslocamento das demandas sociais para o campo jurídico e a postura adotada no âmbito do judiciário face às questões reputadas pela 
sociedade como relevantes, além de formular, notadamente, uma abordagem conceitual em torno da existência de uma aproximação entre o civil 
law e o common law; a possibilidade de majoração do valor da indenização por danos morais como mecanismo de sancionar condutas 
reprováveis, em sintonia com os preceitos da responsabilidade civil; as características indenizatórias da reparação do dano moral; a aplicação do 
Punitive Damage no ordenamento jurídico brasileiro; e as características da pesquisa e ao papel do pesquisador, especialmente, em relação à 
sensibilidade acadêmica para corrigir os rumos da pesquisa e adequar o processo de investigação. A análise preliminar das petições iniciais revela 
que a busca pela prestação jurisdicional no âmbito do Juizado Especial Cível deriva, majoritariamente, de violações de (e lesões a) direitos 
inerentes à relação de consumo. Cabe ressaltar que o elemento argumentatório predominante a respeito do indeferimento do pedido de 
reparação de danos morais é o do mero aborrecimento, ou seja, deve existir conjunto probatório capaz de clarificar o entendimento de que o 
caso ultrapassa as fronteiras dos dissabores vivenciados cotidianamente. Por outro lado, especificamente sobre a valoração do dano moral,há 
uma fixação que corresponde a uma espécie de ‘tabela’, pois o valor quase sempre repousa na faixa entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 
4.000,00 (quatro) mil reais. Cumpre salientar que a pesquisa encontra-se em fase de finalização da etapa de análise dos dados e documentos 
coletados, razão pela qual,os resultados ora mencionados devem ser considerados preliminares.
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