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RESUMO

O presente trabalho visa analisar a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente no que se refere às indenizações por danos morais em 
processos judiciais de matéria consumerista. Pretende-se analisar se a “indústria do dano moral” motiva ou inibe o pequeno consumidor na busca 
do ressarcimento quando se vê sofrendo um dano de consumo. Difícil vislumbrar que todos os problemas que acometem esses consumidores em 
suas relações consumeristas dariam ensejo à referida indenização. Isso porque há de se apurar a efetiva ocorrência do dano, averiguar a 
profundidade com que esse dano atingiu a pessoa do consumidor, assim como ter em mente a finalidade da indenização por danos morais. O 
objetivo principal do presente trabalho reside em verificar se o princípio do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição estão tendo 
efetividade quando aplicados na vida real dos usuários ou se o fato de o Poder Judiciário estar tentando diminuir a judicialização de questões mais 
simples, impondo indenizações pífias ou negando compensações por danos morais, afasta o consumidor dos tribunais. E, partindo de tal 
questionamento, se têm como objetivos secundários (i) identificar as intenções dos consumidores quando buscam a prestação jurisdicional, (ii) 
analisar os objetivos e a finalidade da criação do Grupo de Trabalho Contra Fraudes em Processos de Negativação e seus impactos nos Juizados 
Especiais Cíveis, (iii) pontuar se a prestação jurisdicional se dá de forma eficaz e satisfativa, e (iv) concluir se com a aplicação da sentença da forma 
que hoje vem sendo proferida pelos juízes dos órgãos em comento realmente se alcançam os princípios de Justiça que se espera quando da 
prestação jurisdicional. Como metodologia, busca-se pesquisa de campo, pesquisa documental e consulta a material bibliográfico. Considerando 
que se trata de pesquisa ainda em andamento, preparatória para elaboração de TCC em instituição de ensino superior, o trabalho ainda se 
encontra em andamento e, até a presente data, percebe-se que, de uma forma geral, devido à banalização das sentenças que determinam 
ínfimas condenações em danos morais, estas não têm se prestado a atender à efetividade que o consumidor de menor poder aquisitivo espera do 
Poder Judiciário, o que fragiliza esses atores sociais, que chegam a, muitas vezes, abrir mão de um direito próprio, considerando a forma de 
prestação jurisdicional que vem sendo implementada. Por outro lado, assiste razão ao Poder Judiciário ao tentar frear a “indústria do dano 
moral”, visto que há bastantes indícios, e alguns fatos comprovados de tentativa de enriquecimento ilícito por meio de ações judiciais em que se 
pretende compensação por danos morais que, sequer ocorreram na realidade. Por este motivo é que, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o 
Tribunal de Justiça recentemente editou a Portaria 231/2016, criando o Grupo de Trabalho para averiguar eventuais irregularidades na 
propositura de ações nos Juizados Especiais Cíveis, justamente para que o referido órgão possa identificar anormalidades fraudulentas no 
ajuizamento de ações consumeristas, e, a partir daí, minimizar a ocorrência daqueles que querem, com ações desleais e irregulares, assoberbar o 
judiciário. Há necessidade de se analisar o tema de forma a verificar se a “indústria do dano moral” faz com que a busca da efetiva prestação 
jurisdicional acabe por se tornar uma mera ilusão, pois, ao se vislumbrar resgate ao dano sofrido, se tem que o mesmo não é respeitado em sua 
integralidade, se olvidando do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, e fazendo com que os pequenos consumidores sejam os 
maiores prejudicados, tendo seus direitos vilipendiados na essência na tentativa de recomposição das suas perdas. Desta forma, ao que parece 
até o momento, a essência do direito fica esquecida, não passando de letra morta.
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