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O DANO MORAL E O MERO ABORRECIMENTO 

 

 

RESUMO 

 

Por não existir uma legislação que defina o conceito de dano moral e sua abrangência prática, 

e pela crescente busca por indenizações morais, têm ficado a cargo dos juízes diferenciarem o 

que é dano moral e o que é mero aborrecimento, sendo que, neste último caso, a indenização 

não deve ser reconhecida. Assim, tal controvérsia tem estado em evidência, tanto na doutrina 

como nos tribunais. Com o intuito de pacificar, pelo menos de forma mínima, quais são os 

limites de aplicação dos danos morais, tendo em vista os infortúnios decorrentes do cotidiano 

que não configuram dano suficiente para gerar indenizações. O presente trabalho objetiva traçar 

as principais diferenças entre o dano moral e o mero aborrecimento e esclarecer o porquê das 

dificuldades encontradas na tutela do dano moral em face dos meros aborrecimentos. Através 

da revisão bibliográfica, realizando uma pesquisa exploratória, com base na análise de 

jurisprudências e doutrinas o trabalho discorrerá pelo conceito da Responsabilidade Civil, 

trazendo seu conceito jurídico, os seus elementos, bem como sua importância para a 

compreensão do instituto do dano moral, após, foi falado sobre os aspectos gerais do dano 

moral, trazendo seu conceito na visão de vários doutrinadores, a sua relação com os direitos da 

personalidade, e concluindo com as diferenças entre mero aborrecimento e o dano moral, e as 

dificuldades encontradas para alcançar essa distinção.  

 

Palavras-chave: Danos Morais, Mero Aborrecimento, diferenciação. 

 

 

MORAL DAMAGES AND MERE ANNOYANCE 

 

 

Social interactions, with evolution and modernization, are more and more constant, however, 

as a result of these various problems arise in daily life, which can cause damage to one of the 

parties. They can be material or moral. The first is not intended to be discussed in this work, 

because in addition to not being our focus, it is easy to prove. This study is something complex 

that involves the personality, in the form of feelings, the sensation generated by the act, which 

is not easy to understand. A major problem related to non-material injury is the differentiation 

of what is indemnifiable or not, as the aggression against a moral right would be divided into 

two categories, moral damages and mere annoyances. Both have very similar concepts, as they 

result from damage caused by others, which can affect the person's personality in his honor or 

morals. Because there is no legislation that defines the concept of moral damage and its practical 

scope, and the increasing search for moral damages, it has been left to the judges to differentiate 

what is moral damage and what is mere annoyance. This item deals with everyday misfortunes, 

which do not cause moral damage to the average man, and should be assimilated by him, being 

reparable, while those in return demand a reparation. 

 

Keywords: Moral Damage, Mere Annoyance, distinction 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a massificação de processos referentes a Danos Morais no nosso sistema judiciário, 

estão se acumulando lides que dizem respeito ao tema, o que vem a dar origem ao 

questionamento sobre a “industrialização do dano moral”. O dano moral tem sua previsão legal 

estabelecida na Constituição Federal de 1988, no art. 5º, nos incisos V e X, mas estes não trazem 

a mensuração do que seja moral, favorecendo a ampla interpretação dos magistrados. Estes, por 

sua vez, se confrontam com diversas situações apresentadas pelos litigantes, que são motivadas 

pelas mais diversas ocorrências do cotidiano. 

Muito destes problemas vivenciados no dia a dia, decorrentes da nossa interação social 

com os nossos semelhantes, acabam trazendo certo desconforto emocional, que podem ou não 

gerar um abalo moral. Caso seja identificado o abalo moral, haverá, em regra, direito a uma 

reparação. 

Existe um excesso de demandas pleiteando indenizações sem que efetivamente 

estejamos diante de danos morais, o que levou ao desenvolvimento do jargão “indústria do dano 

moral”, que passou a ser combatido pela atuação firme e, de certa forma, sem limites por parte 

do Poder Judiciário, que não conta com parâmetros precisos para dizer seguramente quando 

houve e quando não houve um dano moral. 

Com a banalização das indenizações por dano moral, houve um acréscimo no número 

de ações envolvendo o tema, o que fez nossos tribunais começarem a delimitar e diferenciar o 

“Dano moral” do “Mero Aborrecimento do dia a dia”, sendo que a principal diferença prática 

é que estes não são indenizáveis e aqueles são. Diante disso, como saber se estes imprevistos 

se caracterizam em um mero aborrecimento ou em um dano moral? 

Não havendo na lei a distinção e a especificação do que seja um ou outro, a definição 

fica a cargo dos magistrados e dos doutrinadores, que nos relatos doa processos precisam 

identificar se o fato descrito no pedido do autor se caracteriza em um dano moral ou não, assunto 

este que será estudado no presente trabalho. 

No primeiro capítulo, estudaremos o instituto da Responsabilidade Civil, estudando os 

seus elementos de caracterização, tendo em vista que somente com a concretização da 

responsabilidade civil, o indivíduo lesado pode pleitear a reparação do dano na justiça.  

No segundo capítulo, estudaremos o Dano Moral em si, analisando o seu conceito e as 

normas jurídicas que o regem. Por último, chegando ao capítulo principal do presente trabalho, 
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estudaremos como deve ser feita a correta diferenciação das situações que configuram danos 

morais e aquelas que não.  

O presente trabalho, na sua parte metodológica de pesquisa é composto, quanto ao modo 

de abordagem, como pesquisa qualitativa. No que se refere ao seu objetivo, consiste em 

pesquisa exploratória. O método de pesquisa será o dedutivo, onde, através de um processo de 

análise de informações, será obtida uma conclusão  

No que tange aos procedimentos técnicos adotados na pesquisa, pode ser definida como 

pesquisa bibliográfica, uma vez que este tipo de pesquisa perpassa todos os momentos do 

trabalho acadêmico e é utilizada em todas as pesquisas como base a compilação de materiais 

como livros, artigos, dentre outros. 

2. DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DA CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE 

INDENIZAR 

Toda vez que um ato danoso – culposa ou dolosamente - ocorre, é necessário que se 

encontre um responsável por ele. Apenas após a atribuição dessa responsabilidade a alguém, é 

possível que tal pessoa seja responsabilizada pelo os danos causados a outrem em virtude 

daquele ato. A isso damos o nome de responsabilidade civil. 

2.1 Conceito jurídico  

É muito importante que, antes de adentramos ao estudo da responsabilidade civil 

extracontratual propriamente dita, entendermos que o conceito de responsabilidade se aplica a 

muitas situações presentes no nosso cotidiano e que não são necessariamente jurídicas.  

José de Aguiar Dias (1994, v.1, p.1), conhecido por escrever a obra clássica “Tratado 

da Responsabilidade Civil” diz, na citada obra, que “Toda manifestação da atividade humana 

traz em si o problema da responsabilidade”. 

Quando pensarmos em responsabilidade, devemos pensar em “atribuição de efeitos” da 

prática de um ato ilícito ou uma omissão a alguém e a isso damos o nome de responsabilização. 

E quando paramos para analisar que essa responsabilização extrapola o mundo jurídico, a sua 

compreensão fica muito mais fácil. 

Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2017, p.11): 

A palavra responsabilidade tem sua origem na raiz latina spondeo, pela qual se 

vinculava o devedor, solenemente, nos contratos verbais do direito romano. Dentre as 

várias acepções existentes, algumas fundadas na doutrina do livre-arbítrio, outras em 

movimentações psicológicas, destaca-se a noção de responsabilidade como aspecto 

da realidade social.  
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[...] Pode-se afirmar, portanto, que responsabilidade exprime ideia de restauração de 

equilíbrio, de contraprestação, de reparação de dano. Sendo múltiplas as atividades 

humanas, inúmeras são também as espécies de responsabilidade, que abrangem todos 

os ramos do direito e extravasam os limites da vida jurídica, para se ligar a todos os 

domínios da vida social. 

 

De fato, todo e qualquer ato que fazemos, por menor que seja, nos gera uma 

responsabilidade. Ir ou não para o trabalho, cumprir ou não com suas metas, respeitar ou não 

as regras de trânsito e etc. Com já dito por Newton (1687) em suas leis, “Toda ação tem sua 

reação”. Toda ação pode gerar um dano, e todo dano pode gerar uma responsabilidade de ser 

reparado. Mas afinal, qual o conceito de responsabilidade? 

Segundo o dicionário Michaelis (RESPONSABILIDADE CIVIL, 2020, online), 

obrigação é “Obrigatoriedade de responder pelos próprios atos ou por aqueles praticados por 

algum subordinado”. Trazendo para o campo jurídico o dicionário conceitua responsabilidade 

como sendo a “Obrigação moral, jurídica ou profissional de responder pelos próprios atos, 

relacionados ao cumprimento de determinadas leis, atribuições ou funções” e mais: diz que é o 

“Dever imposto por lei de reparar os danos causados a outrem”. 

Assim, concluímos que a responsabilidade pode ser conceituada como sendo a 

consequência imposta ao indivíduo por ele ter lesado o direito de outrem. Para elucidar, 

imaginemos o seguinte caso: Uma empresa, insere o nome de um cliente no cadastro de 

inadimplente, por suposta falta de pagamento. Ocorre que tal ação é indevida, pois o cliente 

realizou todos os pagamentos e está em posse de todos os comprovantes. A ação indevida da 

empresa causou danos ao cliente, que não conseguiu realizar outras compras na praça 

comercial, por estar “com o nome sujo”. Esse dano deve ser reparado pela empresa, seja 

voluntariamente ou por imposição judicial. 

Da responsabilidade em sentido amplo, passamos para o estudo da responsabilidade 

civil, em sentido estrito. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a um 

interesse particular, surgindo a obrigação de reparar em pecúnia o dano suportado pela vítima. 

Luiz Fernando Afonso (2017.p.152) diz que: 

A responsabilidade civil é instituto fundamental que disciplina os critérios pelos quais 

uma pessoa deverá, ou não, responder pelos prejuízos que vier a causar por ato 

comissivo ou omissivo; consiste no dever de reparação dos danos que determinado 

ato, ou a ausência dele provocou. 

A responsabilidade civil é um instituto criado para responsabilizar indivíduos que 

cometem atos ilícitos, no ramo do direito civil. Ela pode surgir de duas formas: pelo 

descumprimento de uma regra estabelecida por um contrato – a responsabilidade civil 
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contratual – ou pelo descumprimento de uma regra existente na nossa sociedade – a 

responsabilidade civil extracontratual-.  

A responsabilidade civil contratual, segundo Flavio Tartuce (2017, p. 389) é aquela: 

[...] situada no âmbito da inexecução obrigacional. Sendo uma regra já prevista no 

Direito Romano, a força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda) traz a previsão 

pela qual as cláusulas contratuais devem ser respeitadas, sob pena de responsabilidade 

daquele que as descumprir por dolo ou culpa.  

A responsabilidade contratual emana verdadeiramente da não execução de um contrato, 

unilateral ou bilateral. Na responsabilidade Contratual, as partes contratam, e algum item do 

contrato é descumprido. Assim, o descumprimento de uma obrigação negocial gera a obrigação 

de indenizar dentro da responsabilidade civil, e, esta obrigação é chamada de responsabilidade 

contratual. 

Por outro lado, a responsabilidade extracontratual, segundo Elpídio Donizetti e Felipe 

Quintella (2017, p.399), provem de “uma fonte mais antiga, a Lex Aquilia, do final do século 

III a.C., [...] também conhecida como responsabilidade aquiliana”. 

A responsabilidade civil extracontratual ocorre quando existe uma violação prevista na 

lei, que pode ser objetiva, sem culpa, ou subjetiva, com culpa. É dito como extracontratual em 

razão de não existir um contrato e sim um ato ilícito. Ou seja, resulta do inadimplemento 

normativo, ou melhor, da prática de um ato ilícito por pessoa capaz ou incapaz (CC, art. 927) 

visto que não há vínculo anterior entre as partes, por não estarem ligadas por uma relação 

obrigacional ou contratual. A fonte dessa responsabilidade é a inobservância da lei, ou melhor, 

é a lesão a um direito, sem que entre o ofensor e o ofendido preexista qualquer relação jurídica. 

O Código Civil traz a responsabilidade extracontratual nos artigos 186 e 927 a 954. 

E é sobre essa segunda espécie de responsabilidade civil, a extracontratual, que iremos 

tratar nesse trabalho, pois não analisaremos as regras de aplicação voltadas à primeira espécie. 

A responsabilidade civil extracontratual possui elementos qualificadores e sem a presença de 

algum deles, a responsabilidade não pode ser configurada. Vejamos.  

2.2 Elementos da responsabilidade civil 

Os elementos constituintes da responsabilidade civil extracontratual ainda são 

amplamente discutidos entre os doutrinadores. Existem doutrinadores que defendem a tese de 

que a responsabilidade civil extracontratual é composta por três elementos, sendo eles: a) ato 

ilícito ou omissão, b) nexo de causalidade entre o ato ilícito e c) dano. Essa tese é defendida por 
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Maria Helena Diniz (2016) Sergio Cavarieli Filho (2018), Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho (2017). 

Por outro lado, a parte clássica da doutrina defende que a caracterização da 

responsabilidade civil extracontratual depende de quatro elementos, sendo eles: a) ato ilícito ou 

omissão, b) culpa ou dolo do agente, c) nexo de causalidade e d) dano. Essa corrente é defendida 

pelos autores Flavio Tartuce (2017) Carlos Roberto Gonçalves (2017) e aceita pela grande 

maioria dos tribunais, in verbis: 

 

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO 

POR TERCEIRO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO 

NOME DO SUPOSTO DEVEDOR - CULPA - RESPONSABILIDADE CIVIL - 

DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Age com culpa a empresa que, 

por desídia, realiza negócio jurídico com terceiro, utilizando-se do nome da pessoa 

apontada como devedora, e deve, por consequência, ser responsabilizada pelos danos 

ocasionados a esta em virtude da inclusão de seu nome em cadastro restritivo de 

crédito, em decorrência do suposto débito. 2. O valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a 

gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das 

partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, 

de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o 

seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo 

e igual atentado. (TJ-MG - AC: 10183120081264001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, 

Data de Julgamento: 02/05/2019, Data de Publicação: 10/05/2019) 

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO 

POR TERCEIRO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO 

NOME DO SUPOSTO DEVEDOR - CULPA - RESPONSABILIDADE CIVIL - 

DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Age com culpa a empresa que, 

por desídia, realiza negócio jurídico com terceiro, utilizando-se do nome da pessoa 

apontada como devedora, e deve, por consequência, ser responsabilizada pelos danos 

ocasionados a esta em virtude da inclusão de seu nome em cadastro restritivo de 

crédito, em decorrência do suposto débito. 2. O valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a 

gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das 

partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, 

de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o 

seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo 

e igual atentado.(TJ-MG - AC: 10672120049354001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, 

Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de Publicação: 19/11/2018) 

Nas duas decisões trazidas acima, vemos que a culpa é um elemento essencial para a 

caracterização da responsabilidade civil extracontratual e sem ela não existe o dever de reparar, 

sendo essa a corrente a ser adotada no presente trabalho, pois, nas palavras de Flavio Tartuce 

(2017), este é o entendimento que prevalece entre os doutrinadores e nos julgados atuais.  

Em primeiro lugar, para que se configure a responsabilidade de reparação civil, é 

necessário que alguém pratique um ato ilícito ou uma omissão – chamadas de conduta humana 

- que causem danos a outrem. Assim, a reparação do dano está intimamente relacionada com o 
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ato ou omissão ilícita. O ato ilícito, para Elpídio Donizetti e Felipe Quintella (2017, p. 406) é 

“o ato de violação de dever, seja a violação consciente ou não, intencional ou não”. 

Devemos ter em mente que a prática de um ato ilícito – ou seja, a conduta humana 

positiva - é muito mais fácil de ser comprovado, sendo ele o que ocorre na maioria das lides 

onde o dever de reparar o dano é comprovado. Isso se explica no fato de que a omissão só pode 

gerar o dever de indenizar quando o indivíduo lesado consegue comprovar que se caso a 

omissão não tivesse ocorrido, o dano não poderia ter sido gerado. Flavio Tartuce (2017, p. 432) 

cita em seu livro um exemplo para esse caso: o roubo ou furto ocorrido dentro de condomínios 

não gera o dever de indenização por parte do mesmo, pois o condomínio não possui o “dever 

legal de impedir o ato ilícito”. 

Mais a mais, a ato deve ser dotado de voluntariedade, pois somente assim se revestiria 

de ilicitude. Nos casos onde o autor da ação não puder controlar sua ação, não poderá ser 

configurado a responsabilidade civil, pois existe, nesse caso, um vício de vontade (DINIZ, 

2016, p. 44)  

Luiz Roldão de Almeida Gomes (2000, p.143) ensina que quando não há o domínio 

da vontade humana, não há a caracterização da responsabilidade. O autor cita como exemplo 

os casos que o dano é “impelido por forças naturais invencíveis (pessoa ou veículo 

irresistivelmente projetados por força do vento, da vaga marítima)”. 

Assim entendem os TJ-MG e TJ-SC:  

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AGRESSÃO FÍSICA 

DESFERIDA POR ALUNO - ACESSO DE VIOLÊNCIA - CRISE DISSOCIATIVA 

- ATO EXCLUSIVO DO RÉU - CONSTATAÇÃO - VOLUNTARIEDADE DA 

CONDUTA - RECONHECIMENTO - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - 

DEVER DE INDENIZAR - CONFIRMAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - Podendo-se concluir 

que o réu fora o único agressor na hipótese apresentada, inequívoca se apresenta a 

adequação de sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados ao autor, conforme prelecionam os arts. 186 e 927, do CC - Mesmo estando 

comprovado nos autos que o acesso de agressividade apresentado pelo autor tenha 

sido consequência de uma crise de desequilíbrio desencadeada pela falta da 

administração de sua medicação, bem como que este não tenha retido em sua memória 

o ápice de sua atuação, esta condição não é capaz de excluir a voluntariedade de sua 

conduta e, portanto, de sua ilicitude - A fixação do quantum indenizatório dos danos 

morais deve ter como como referência os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, devendo se levar em conta a intensidade da ofensa, sua 

repercussão na esfera íntima do ofendido, além da condição financeira do ofensor. 

(TJ-MG - AC: 10145130687646001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de 

Julgamento: 07/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018). 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA 

DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO 

MOTORISTA. VOLUNTARIEDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. 

RISCO COBERTO E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE 

INDENIZAR. REFORMA DA SENTENÇA. A seguradora que pretende esquivar-se 

da obrigação de indenizar, sob o argumento de embriaguez do motorista, deve 
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comprovar a voluntariedade de sua conduta, no sentido de almejar a produção do 

resultado danoso.(TJ-SC - AC: 383765 SC 2005.038376-5, Relator: Luiz Carlos 

Freyesleben, Data de Julgamento: 19/10/2006, Segunda Câmara de Direito Civil, Data 

de Publicação: Apelação Cível n. 2005.038376-5, de Chapecó). 

Sobre o assunto, e elucidando ainda mais, Pablo Stolze Gagliano e Rodoldo Pamplona 

Filho (2017, p. 875), diferenciam a voluntariedade com a não intenção de causar o dano (o que 

é conhecido como dolo), conforme in verbis: 

Em outras palavras, a voluntariedade que é pedra de toque da noção de conduta 

humana ou ação voluntária, primeiro elemento da responsabilidade civil, não traduz 

necessariamente a intenção de causar o dano, mas sim, e tão somente, a consciência 

daquilo que se está fazendo. E tal ocorre não apenas quando estamos diante de uma 

situação de responsabilidade subjetiva (calcada na noção de culpa), mas também de 

responsabilidade objetiva (calcada na ideia de risco), porque em ambas as hipóteses o 

agente causador do dano deve agir voluntariamente, ou seja, de acordo com a sua livre 

capacidade de autodeterminação. Nessa consciência, entenda-se o conhecimento dos 

atos materiais que se está praticando, não se exigindo, necessariamente, a consciência 

subjetiva da ilicitude do ato. 

Além de responder por ato ou omissão própria, é possível que o indivíduo seja 

responsabilizado por ato de terceiro, ato de animal ou fato da coisa, quando se encaixar nas 

hipóteses do art. 932, 936, 937/938 do CC, que ocorrerem quando os pais se responsabilizam 

pelos filhos menores, o tutor e curador se responsabilizam pelos seus pupilos e curatelados, o 

empregador se responsabiliza por seus empregados e os hotéis pelos seus hóspedes.  

O segundo elemento caracterizador da responsabilidade civil é a culpa, conforme aquilo 

que está previsto no artigo 186 do CC. Boa parte da doutrina defende que a culpa seja apenas 

um elemento acidental da responsabilidade civil extracontratual, enquanto a segunda corrente 

defende que a responsabilidade civil só se caracteriza quando há dolo ou culpa.  

No entanto, embora bastante difundida, essa corrente não é a melhor aceita pelos nossos 

Tribunais e juristas. A segunda corrente – a que adotamos nesse estudo – defende que a culpa 

(em sentido genérico), é sim, um elemento essencial para a caracterização da responsabilidade 

civil de reparar o dano.  

Assim, estudaremos a culpa genérica em suas duas facetas, que são o dolo e a culpa em 

sentido estrito.  O dolo é caracterizado quando há, por parte do agente, a real intenção de violar 

uma norma jurídica, tendo o mesmo a noção dos efeitos que o seu ato irá causar no ambiente 

externo.  A culpa, por outro lado, pode ser conceituada como um desrespeito a uma norma 

jurídica de maneira involuntária, sem a real noção dos efeitos que aquele ato causaria no 

ambiente em que o indivíduo se encontra.  

O terceiro elemento da responsabilidade civil é nexo de causalidade, que é a relação 

existente entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Para que seja fixada a 

responsabilidade civil é imprescindível que haja uma ligação entre a conduta do agente 
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(comissiva ou omissiva) e o dano experimentado, caso contrário, não haverá obrigação de 

indenizar. O doutrinador Silvio de Salvo Venosa (2017) o nexo de causalidade como o liame 

que une a conduta do agente ao dano causado. Assim, é por meio do exame desse nexo causal 

que se conclui quem foi o causador do dano”. 

Nota-se que, o nexo causal existente entre o dano e a conduta do agente é condição 

elementar para caracterizar o direito à reparação, seja ela objetiva ou subjetiva. Aduz Maria 

Helena Diniz que: 

Tal nexo representa, portanto, uma relação necessária entre o evento danoso e a ação 

que o produziu, de tal sorte que esta é considerada como sua causa. Todavia, não será 

necessário que o dano resulte apenas imediatamente do fato que o produziu. Bastará 

que se verifique que o dano não ocorreria se o fato não tivesse acontecido. Este poderá 

não ser a causa imediata, mas, se for condição para a produção do dano, o agente 

responderá pela consequência (2016, 47). 

Compete a vítima, além de demonstrar o nexo causal, provar que foi este o fator 

desencadeador do dano sofrido, para ter então direito à reparação, pois ninguém poderá ser 

responsabilizado por dano que não tenha dado causa. 

No entanto, há situações, onde o dano não está relacionado ao agente, mas sim amparado 

por uma excludente de ilicitude. É o que ocorre, por exemplo, quando se verificar a existência 

de caso fortuito ou força maior, ou quando a culpa é exclusiva da vítima. Nesses casos, não há 

que se falar em responsabilidade civil, não fazendo jus à indenização. Sobre a questão, sintetiza 

Silvio Rodrigues (2007) que se a vítima experimentar um dano, mas não se evidenciar que este 

resultou do comportamento ou da atitude do réu, o pedido de indenização formulado por aquela 

deverá ser julgado improcedente. 

Há uma dificuldade em se identificar o exato nexo causal que possibilite imputar 

determinado resultado ao comportamento do indivíduo. Isto se dá, ao fato de que existem vários 

comportamentos, que, de alguma forma, podem contribuir para o resultado. 

O último elemento da responsabilidade civil é o dano, que pode ser entendido como a 

lesão que atinge um bem jurídico. É elemento indispensável para a formação do dever de 

indenizar, visto que não poderá haver ação de indenização com prejuízo a terceiro de boa-fé. 

Nesse sentido assevera Maria Helena Diniz (2016, p. 48) que “Não pode haver 

responsabilidade civil sem a existência de um dano a um bem jurídico, sendo imprescindível a 

prova real e concreta dessa lesão”. 

O dano experimentado pela vítima pode ser de ordem material (patrimonial) ou moral 

(extrapatrimonial). Dano material é aquele se traduz em prestação pecuniária. Em contrapartida, 

o dano moral equivale à dor psíquica suportada pela vítima. Sobre o dano patrimonial esclarece 

Arnaldo Rizzardo (2009, p. 17): 
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No dano patrimonial, há um interesse econômico em jogo. Consuma-se o dano com o 

fato que impediu a satisfação da necessidade econômica. O conceito de patrimônio 

envolve qualquer bem exterior, capaz de classificar-se na ordem das riquezas 

materiais, valorizável por sua natureza e tradicionalmente em dinheiro. Deve ser 

idôneo para satisfazer a necessidade econômica e apto de ser usufruível. 

Verifica esse tipo de dano com aquele que afeta os bens que compõem o patrimônio da 

vítima. A sua configuração dá-se com a perda ou deterioração, total ou não destes, e esses bens 

devem ser suscetíveis a avaliação pecuniária. Nesse sentido, esse tipo de lesão atinge 

diretamente o patrimônio da vítima. 

 

3. ASPECTOS GERAIS DO DANO MORAL 

 

Apesar de tanto a Constituição Federal como o Código Civil trazerem a previsão do 

dano moral, não deixando dúvida da existência do direito à indenização, não se pode dizer o 

mesmo da interpretação do seu conceito, o que implica na sua abrangência, gerando dúvidas no 

meio literário jurídico, não tendo sua delimitação definida, o que acaba refletindo na 

jurisprudência onde ainda existe muita divergência quanto à configuração do dano moral. 

Um grande problema que ocorre por falta de uma definição clara do que deve ser 

considerado um dano moral, estaria hoje, no quanto é aceitável sua violação, pois por falta de 

sua contextualização, o Poder Judiciário tem feito a seu critério a delimitação do que seria 

moral, a qual acaba tendo um espectro menor que a definição filosófica. Com tantas 

controvérsias e interpretações diferentes, a maioria das pessoas acreditam ter o direito de buscar 

uma reparação, pois ela engloba tudo que diz respeito à honra, a moral, ao caráter e a imagem 

do cidadão. Assim ensina Stocco (2004, p. 1184): 

O dano moral é direto, quando lesiona um interesse tendente à satisfação do gozo de 

um bem jurídico não patrimonial. Os danos morais são diretos quando a lesão de um 

bem jurídico contidos no direito da personalidade, como a vida, a integridade corporal, 

a honra, a própria imagem ou então quando atingem os chamados atributos da pessoa, 

como o nome, a capacidade, o estado de família. 

Já Silva (2014) considera que os danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou 

pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em 

contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor 

econômico.  

Sob a perspectiva constitucional, que consagrou a dignidade humana como um dos 

fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito, dano moral é a lesão de interesses não 

patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo, ou seja, é a violação aos 

direitos da personalidade. Assim, sempre que uma pessoa for colocada em situação humilhante, 
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vexatória ou degradante, afrontando assim a sua dignidade, poderá exigir, na justiça, 

indenização pelos danos morais causados. 

Como já relatado, o conceito de danos morais é muito amplo, tornando sua delimitação 

difícil, pois para a grande maioria das pessoas a moral é uma percepção natural do seu 

comportamento e de como este é visto e aprovado por seus semelhantes.  

Nesta mesma visão, Fuhrer (2002) contempla o dano moral em duas possibilidades, 

tendo a mesma um duplo significado, podendo ser abordado num sentido próprio, ou estrito, no 

qual seriam relacionados ao abalo dos sentimentos de uma pessoa, de forma a provocar 

sensações de dor, tristeza, desgosto, depressão, perda de alegria de viver, etc. E também sendo 

visto num sentido impróprio, ou amplo, no qual atuaria na esfera da lesão de todos e quaisquer 

bens ou interesse pessoal. Deles, podemos destacar a liberdade, o nome, a família e a própria 

integridade física, sendo considerada a lesão corporal como um dano moral. 

É importante ressaltar que o dano moral no cotidiano jurídico, tem o condão de tutelar 

o direito imaterial referente aos direitos da personalidade do indivíduo. Uma vez violado, ele 

gera uma indenização a ser pleiteada. Nesse sentido, conclui-se que o dano moral deixou de se 

relacionar a uma análise apenas negativa e subjetiva, passando a ser analisado de forma mais 

objetiva. Porém, na prática, a simples lesão à honra não gera o direito, mas sim, o dano que a 

ofensa tenha causado ao espírito do ofendido, ou seja, a gravidade e o resultado da lesão que 

permite buscar o direito à indenização por danos morais. 

 

3.1 A relação entre os direitos da personalidade e o dano moral 

 

O artigo 11 do Código Civil, traz as características do direito da personalidade, quais 

sejam, a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade, esses direitos são subjetivos, e essas 

características não são taxativas. Segundo Bittar (1995) define que esses direitos são inatos, ou 

seja, aquele que surge com o nascimento do indivíduo (originários), com natureza 

extrapatrimonial, que não possui mensuração estável, absolutos, são oponíveis a todas as 

pessoas, imprescritíveis, pois podem e devem ser defendidos a qualquer tempo, impenhoráveis, 

não podendo ser utilizados para pagamento de obrigações, e vitalícios, pois estes perduram até 

a morte, podendo até mesmo ser ultrapassada (post mortem), como o direito ao cadáver, direito 

a imagem, direito a honra.  

A personalidade é um conjunto de caracteres inerentes a pessoa, na medida em que sua 

proteção visa assegurar a dignidade da pessoa humana. O artigo 12 do Código Civil, descreve 

a garantia de reparação por lesão aos direitos da personalidade, bem como garantir a prevenção 
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dos mesmos. Nesse diapasão, a reparação ou prevenção dos direitos da personalidade faz-se 

necessário, pois os direitos à honra, à vida, à integridade física, à intimidade, à privacidade, 

dentre outras, são essenciais para que não seja reduzida a condição humana, e em contrapartida, 

seja garantida e concretizada a dignidade da pessoa humana. 

Nesse sentido, atualmente, é fato que ainda haja dificuldades por parte dos magistrados, 

ao tutelar a defesa dos direitos da personalidade, pois, como é sabido, são direitos subjetivos, 

ou seja, deverá ser analisado caso a caso. O dano moral, como instituto que visa garantir esses 

direitos, não se coaduna apenas com os sentimentos negativos que possam vir a surgir nas 

interações sociais, como dor, angústia, receio, frustação, entre outros, pois todos esses 

sentimentos são consequências oponíveis a todos, devendo ser analisado, se com esses 

sentimentos, foi lesado a sua integridade psíquica, bem como a honra ou algum dos direitos da 

personalidade.  

 

3.2 Classificação 

 

Doutrinariamente existem divisões dos danos morais em categorias. A primeira 

categoria é em relação ao sentido, sendo subdividida em duas: a primeira é o dano moral próprio 

que é relacionado com aquilo que a pessoa sente, resultando em dor, humilhação, depressão ou 

qualquer tipo de sofrimento. É o chamado dano moral em natura. É o entendimento do professor 

Yussef Said Cahali (2011, p. 116): 

 

Embora o dano deva ser direto, tendo como titulares da ação aqueles que sofrem, de 

frente, os reflexos danosos, acolhe-se também o dano derivado ou reflexo, “le 

dammage par ricochet”, de que são os titulares que sofrem, por consequência, aqueles 

efeitos, como no caso do dano moral sofrido pelo filho diante da morte de seus 

genitores e vice-versa.  

 

E a segunda divisão é a do dano moral improprio que se caracteriza por lesão ao direito 

da personalidade, que não precisa, necessariamente, ter gerado um sentimento humano 

desagradável. São aqueles que afrontam a liberdade sexual, religiosa ou o direito de ir e vir.  

A segunda categoria tem relação com a necessidade ou não de prova, que também se 

subdivide em duas. A primeira é o dano moral subjetivo que é aquele que necessita ser provado 

pelo autor da demanda, sendo seu o ônus da prova. E por ser algo subjetivo, tem que convencer 

o juiz que o fato tenha lhe causado um dano moral, pois na decisão, o magistrado tem a liberdade 

de interpretação das provas, desde que respeite o princípio do livre convencimento motivado. 
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A segunda é o dano moral objetivo ou in re ipsa que é aquele não necessita ser provado, 

ou seja, aquele que é presumido em algumas situações. Ocorrem, por exemplo, em perda de 

ente próximo da família, cadastro indevido em rol de inadimplentes, ou em todo dano causado 

a valores previsto na Constituição Federal, como a dignidade da pessoa humana.  

Neste caso, temos a presunção, não sendo necessário comprovar o dano, ou seja, pelo 

fato ocorrido, se torna explícito a ocorrência do dano moral. Alguns casos considerados lesão 

moral objetiva, são os que envolvem lesão física, morte, a positivação indevida no cadastro de 

maus pagadores, etc. 

Como regra, o dano moral era presumido, porém, em função da industrialização deste, 

ocorreu uma demanda abusiva de pedidos, motivando o Poder Judiciário, em muitos casos, a 

exigir a comprovação do dano moral. Apesar de ser uma tendência do Poder Judiciário, 

motivado pelo princípio da proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/88), 

aumentar o número de situações em que não se faz necessário a comprovação do dano moral. 

A terceira classificação versa sobre a natureza da pessoa atingida e é subdivida em duas. 

A primeira é o dano moral direto que são os danos que atingem a própria pessoa lesada, a sua 

honra subjetiva ou objetiva. Segundo Maria Helena Diniz (2016, p. 93): 

 

O dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou o gozo 

de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (como a 

vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, 

os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, 

a capacidade, o estado de família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa 

humana (CF/88, art. 1º, III). 

A segunda é o dano moral indireto ou em ricochete que são os danos que atingem um 

terceiro de forma reflexa. Exemplos: Morte de pessoa da família (948 do CC). Lesão à direito 

da personalidade do morto (12, parágrafo 12 do CC). Perda de objeto de estima que prevê uma 

fixação de um preso de afeição que se tem pela coisa (952 do CC). Para melhor elucidar, segue 

julgado que versa sobre esse tipo de dano: 

 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.253.018 - SP (2018/0041552-6) 

RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA AGRAVANTE : C M T 

ADVOGADOS : LUCAS MORENO PROGIANTE E OUTRO (S) - SP300411 

LEONARDO DE SOUZA PASCHOALETI - SP307730 AGRAVADO : 

MUNICÍPIO DE CATANDUVA PROCURADOR : FELIPE FIGUEIREDO 

SOARES E OUTRO (S) - SP218957 AGRAVADO : DEPARTAMENTO DE 

ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE PROCURADOR : MARCELO 

TREFIGLIO MARÇAL VIEIRA E OUTRO (S) - SP240970 AGRAVADO : DP 

BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUÇÃO LTDA ADVOGADOS : 

RODRIGO PORTO LAUAND E OUTRO (S) - SP126258 MAURÍCIO BARBOSA 

TAVARES ELIAS FILHO - SP246771 GUSTAVO DO ABIAHY CARNEIRO DA 

CUNHA - SP306803 DECISÃO Trata-se de agravo manejado contra decisão que não 

admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, 
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desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim 

ementado (fl. 729): APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS 

POR RICOCHETE. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA 

IRMÃ DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. PRECEDENTE INDENIZAÇÃO 

DEFERIDA À MÃE DA VÍTIMA, COM QUEM O INFELIZ MOTOCICLISTA 

RESIDIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DA PROVA 

CONSTITUTIVA DO DIREITO AFIRMADO NA INICIAL. PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA VOLTADA A UMA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 

ESCORADA NO FATO DE TER DEDICADO SEU TEMPO E SEU DINHEIRO 

AOS CUIDADOS DE SUA MÃE. FATOS QUE NÃO TIPIFICAM DANO MORAL. 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. (Superior Tribunal de 

Justiça STJ - AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL : AgInt nos 

EDcl no AREsp 1253018 SP 2018/0041552-6) 

 

No julgado colacionado acima, o dano moral não foi pago à vítima propriamente dita (o 

jovem que sofreu acidente), mas sim à sua mãe, que, mesmo não sendo ferida por acidente, foi 

ferida moralmente, pela perda do filho. 

Porém, como bem dito por Caio Mario (1997, p.44), é importante observar que o dano 

moral em ricochete será configurado quando, e apenas se, for comprovado a intima ligação da 

vítima com o requerente. Caso contrário, não há a configuração de abalo psicológico suficiente 

para a culminação de tal dano. 

É óbvio que o dano em ricochete precisa ser analisado com temperamentos, haja vista 

que devem estar presentes algumas condições essenciais, das quais cito: convicção da ligação 

do postulante à vítima, certeza do dano reflexo, comprovação de sua existência. Caso isso não 

ocorra, o Poder Judiciário não poderá acolher o pedido sob o fundamento de que o ordenamento 

jurídico pátrio proíbe o enriquecimento sem causa, ou por falta das condições da ação 

(ilegitimidade das partes), ou inexistência de nexo de causalidade. 

Aliás, julgar os casos concretos com cautela é uma atividade extremamente necessária 

quando se trata do dano moral e a possível indenização, tendo em vista que esta análise é muito 

subjetiva, sendo quase impossível aplicar regras frias e rígidas nesses casos. Somente com a 

ponderação dos fatos trazidos ao processo, é possível definir quais são os casos verdadeiramente 

indenizáveis e aqueles que não. Vejamos, no próximo tópico, as dificuldades encontradas nessa 

atividade.  

4. A DIFERENCIAÇÃO ENTRE O DANO MORAL E O MERO ABORRECIMENTO 

 

O século XXI e as tecnologias existentes nele, nos trazem diversas facilidades como 

internet, celular, aplicativos de delivery de comida, aplicativos de taxi, aplicativos de viagem, 

computadores e outras infinidades de serviços. E com essa gama de serviços, comum é o 

surgimento de situações desconfortáveis, humilhantes, algumas vezes, ilegais.  Daí surge a 
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discussão que busca diferenciar as situações que são meros aborrecimento ou situações ilegais, 

indenizáveis por caracterização de alguma espécie de dano.   

Contudo, o próprio Poder Judiciário e os doutrinadores, como já vêm sido mostrado até 

agora, não conseguiam conceituar e delimitar a moral da pessoa. Imaginamos que os cidadãos 

comuns, com a popularização da informação, passaram a saber mais sobre os seus direitos, 

principalmente do direito de proteção a sua moral.  

Dados pelo Conselho Nacional de Justiça corroboram com a informação de que, nos 

últimos anos, houve acréscimo expressivo nas ações referente ao dano moral. Segundo a 

pesquisa, no ano de 2016, existiam, nas Justiças Estaduais, 2.477.619 (dois milhões, 

quatrocentos e setenta e sete mil seiscentos e dezenove) ações judiciais que visavam reparação 

judicial em face de danos morais suportados, enquanto que nos Juizados Especiais Cíveis o 

número era de 1.581.540 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil quinhentos e quarenta).  

Outra pesquisa, liberada pelo CNJ em 2019, que coletou danos referentes até o ano de 

2018, é demonstrado que, em escala Estadual, ações que dispõem sobre Responsabilidade Civil 

ou Indenização por Dano moral chegam a 6.318.052 (seis milhões, trezentos e dezoito mil e 

cinquenta e dois), enquanto que nos Juizados Especiais, o número é de 1.741.758 (um milhão, 

setecentos e quarenta e um mil e setecentos e cinquenta e oito). 

Os dados se tornam ainda mais alarmantes quando se observa que, nas pesquisas feitas 

pelo CNJ, os dados são separados pelos ramos/justiças especializadas, ou seja, nos números 

trazidos acima, não são somadas as ações que visam reparação de dano moral dentro da justiça 

trabalhista ou na área consumerista. Caso os três ramos sejam somados, vemos que, no ano de 

2018, existam 24.153.832 (vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e três mil, oitocentos e 

trinta e dois) ações que visavam reparação de dano moral apenas na espera da Justiça Estadual, 

sendo o número de 11.220.172 (onze milhões, duzentos e vinte mil e cento e setenta e dois) 

quando consideramos os dois ramos abrangidos pelo JEC (direito civil e direito do consumidor).  

Assim, vemos que a busca por reparação do dano moral gerou uma grande procura nos 

tribunais, confirmando assim, a massificação de ações referente a este instituto ao longo dos 

anos. Não constando em lei, princípios, doutrina ou jurisprudência nenhum parâmetro que de 

forma segura possa distinguir o dano moral do mero aborrecimento, fica a cargo do Poder 

Judiciário a interpretação de caso a caso, sendo que na prática os danos morais são indenizáveis 

e os meros aborrecimentos não. (RESEDÁ 2009). 

Dessa forma, pode se entender que parte da causa desses números expressivos seja a 

dificuldade de se diferenciar o que realmente pode ser considerado como dano moral e o que é 

considerado mero aborrecimento. Ainda não temos uma forma pacificada de diferenciá-los.  
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Resedá (2009) define que os meros aborrecimentos, podem ser entendidos como fatos 

rotineiros que devem ser tolerados socialmente, são fatos que são comuns de acontecerem no 

cotidiano e que, por isso, não geram constrangimento ou um aborrecimento que venha a 

sustentar a indenização por danos morais. 

O ponto importante para se caracterizar o mesmo, estará sempre ligado ao contexto do 

fato que deu origem a provável lesão. E dependendo da situação específica, tal fato pode ser 

considerado um dano moral ou um mero aborrecimento. 

Cavalieri Filho (2016, p.92) levanta esse questionamento: 

 

O que configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos, 

essa questão vem-se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o 

julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do 

dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos, agora, o risco 

de ingressar na fase da sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera 

sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações 

milionárias.  

 

O normal em qualquer sociedade democrática é que ela tenha suas normas atualizadas 

com o passar do tempo, decorrentes das interações entre os indivíduos que a compõem. Não 

seria diferente no Brasil, com mais ou menos agilidade, estamos passando por um período com 

várias mudanças legislativas, influenciadas pela cobrança da sociedade. Por outro lado, temos 

no Poder Judiciário, através de várias decisões dos magistrados de instâncias singulares, bem 

como nos tribunais superiores, através de suas súmulas, estabelecendo regras, as quais 

direcionam a forma que se deve ser interpretado pelo Poder Judiciário alguns tipos de lides, 

direcionando as decisões para um mesmo caminho. 

Nesta vereda, não seria diferente a questão relacionada aos “danos morais x meros 

aborrecimentos”, na qual os juízes, os doutrinadores e os advogados, assim como todos os 

operadores do direito, na falta de leis claras, que conceituem e estabeleçam o seu limite, deixam 

uma lacuna interpretativa, gerando diversas divergências, provindo das mesmas, motivos para 

as decisões serem alteradas nos diferentes graus do judiciário. Isso ocorre devido às 

interpretações das formas mais diversas apresentadas por cada magistrado, por ser tratar de uma 

lesão ao patrimônio imaterial.  Nesse sentido, Melo (2007, p.58) dispõe:  

 

Muitos doutrinadores consideram árdua a tarefa de separar o joio do trigo, isto é, 

delimitar, frente ao caso concreto, o que vem a ser dissabores normais da vida em 

sociedade ou danos morais. Essa questão é das mais tormentosas, exatamente por não 

existirem critérios objetivos definidos em lei, de tal sorte que o julgador acaba por 

buscar supedâneo na doutrina e na jurisprudência para aferir a configuração ou não 

do dano moral. De toda sorte, o que precisa haver na avaliação do dano moral é 

prudência e bom-senso, de tal sorte que se possa, considerando o homem médio da 
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sociedade, ver configurado ou não a lesão a um daqueles bens inerente à dignidade 

humana de que a Constituição nos fala.  

 

Diante disso, fica a questão: O que é o dano moral e o que é mero aborrecimento? 

Estudou-se anteriormente que ambos são consequência de um fato, causado por outra pessoa, 

o qual provoca uma alteração no estado emocional do individuou que foi prejudicado por 

aquela. A diferença é uma mera definição teórica, estabelecida pelos magistrados, onde se 

estabelecem que uma coisa é mais ou menos tolerável, sendo que em um caso o dano ocorre e 

em outro não. Enquanto o mero aborrecimento não passa de algo do cotidiano que deve ser 

tolerado, o dano moral é algo que merece uma reparação. 

Resedá, acredita que as alterações de pouca relevância não teriam a motivação 

necessária para gerar qualquer dano extrapatrimonial reparável através de um processo judicial, 

sendo que a ativação do Poder Judiciário deveria somente ocorrer nos casos mais graves, onde 

exista uma alta relevância jurídica. O autor esclarece:  

Isso implica dizer que, para bater as portas do Estado, suscitando a prestação 

jurisdicional envolvendo o dano moral, é necessário que o ofendido tenha seu 

direito da personalidade ofendido. Em outras palavras, pode-se dizer que ele 

deve ser sujeito passivo de uma agressão que, diante dos olhos da sociedade, 

seja ensurada, pois se assim não o for, considerar-se-á como tolerada, 

adequando-a ao universo do “mero aborrecimento”, não se configurando, 

portanto, um dano moral (2009, p. 55).  

Damos o seguinte exemplo: imagine-se o caso de um consumidor comprar um chocolate 

que por fora, ao se analisar a embalagem, encontra-se em perfeito estado. Ao chegar em sua 

residência, o consumidor abre o chocolate e percebe que o produto está com manchas, cheiro 

forte e com pequenas larvas em seu interior e por esse motivo não o consome. Deste caso, não 

há o que se falar em caracterização de dano moral, tendo em vista que o cliente não ingeriu o 

produto estragado. Sendo assim, apesar de haver uma certa frustação, um incomodo, não há 

nenhum tipo de dano aos direitos da personalidade do indivíduo, não sendo possível enxergar 

um motivo real para indenização moral.  

No entanto, aproveitando ainda do exemplo dado acima, imagine-se o caso onde o 

indivíduo tenha, de fato, consumido o chocolate tendo em vista que, ao se olhar para a superfície 

do chocolate, não tenha visto nada de anormal no alimento, sendo que as larvas ficaram visíveis 

apenas na parte central do chocolate quando o indivíduo comeu um pedaço. Após comer o 

chocolate, o indivíduo apresentou fortes dores abdominais, diarreia, ânsia de vomito e dores de 

cabeça, tendo em vista a intoxicação alimentar que adquiriu ao consumir o produto estragado.   

Nesse caso, é possível perceber que houve sim lesão à direitos da personalidade do 

consumidor, como o direito à integralidade física e psíquica, gerando uma enorme preocupação 
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no que tange à saúde do indivíduo, que poderia vir a ter graves problemas relacionados à 

digestão ou até desenvolver traumas, perdendo a confiança no consumo de determinados 

produtos sem checar o estado aprofundado do alimento. Com isso, verifica-se que o dano moral 

somente será caracterizado se existir efetivamente um dano ou lesão a algum direito da 

personalidade. 

 Dessa forma, a negativa no pagamento da indenização já não seria justa neste.  Esta 

visão foi aplicada nas decisões colacionadas abaixo:  

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUTO ALIMENTÍCIO. BARRA DE 

CEREAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTORA QUE ENCONTROU UMA 

PEQUENA PLACA METÁLICA NO PRODUTO CONSUMIDO. CORPO 

ESTRANHO QUE POR POUCO NÃO FOI ENGOLIDO. INGESTÃO 

INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE DANO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DO 

DEVER DE INDENIZAR. "Ausente a ingestão do produto considerado impróprio 

para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano 

moral indenizável" (trecho da ementa do Acórdão do AgRg no AREsp 445.386/SP). 

Situação concreta em que a autora não chegou a ingerir o corpo estranho e o episódio 

não ensejou conseqüências gravosas significativas, não provocou alteração anímica 

relevante e em nada alterou a sua rotina diária. Sentença de improcedência da ação 

confirmada. APELO DESPROVIDO.  (Apelação Cível Nº 70059219162, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado 

em 22/07/2015).  (TJ-RS - AC: 70059219162 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, 

Data de Julgamento: 22/07/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 24/07/2015). 

CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. PARTE AUTORA QUE, NO MOMENTO DA 

COMPRA, ENCONTRA CORPO ESTRANHO EM GARRAFA DE 

REFRIGERANTE. AUSÊNCIA DE INGESTÃO DO PRODUTO. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER GRAVAME A DIREITOS DA 

PERSONALIDADE DO DEMANDANTE. DESNECESSIDADE DE INGRESSAR 

EM JUÍZO PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, QUE PODERIA TER SIDO 

SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE DANO, 

ELEMENTO INTEGRANTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ABALO 

EXTRAPATRIMONIAL QUE NÃO SE CARACTERIZA NO CASO CONCRETO. 

INOCORRÊNCIA. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR.SENTENÇA 

MANTIDA.RECURSO IMPROVIDO.  (Recurso Cível Nº 71001325125, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria José Schmitt Sant Anna, 

Julgado em 19/06/2007) (TJ-RS - Recurso Cível: 71001325125 RS, Relator: Maria 

José Schmitt Sant Anna, Data de Julgamento: 19/06/2007, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/06/2007) 

REPARAÇÃO DE DANOS. PRESENÇA DE INSETO EM PACOTE DE 

SALGADINHOS. INGESTÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA, POIS 

FACILMENTE CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO NO 

PRODUTO CONSUMIDO. LITISCONSÓRCIO QUE NÃO SE AFIGURA 

NECESSÁRIO, UMA VEZ QUE O PRODUTO ENCONTRAVA-SE LACRADO, 

O QUE INDUZ À CONCLUSÃO DE OCORRÊNCIA DA FALHA DURANTE O 

PROCESSO PRODUTIVO, AFASTANDO A RESPONSABILIDADE DO 

COMERCIANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO, 

ANTE OS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS EM 

SITUAÇÕES ANÁLOGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004657011, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Muradas Fiori, Julgado em 27/02/2014)  (TJ-RS - Recurso Cível: 71004657011 
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RS, Relator: Silvia Muradas Fiori, Data de Julgamento: 27/02/2014, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/03/2014) 

 

Mais a mais, exemplifica-se como mero dissabor do cotidiano o caso onde a empresa 

aérea perdeu uma frasqueira de determinada cliente, onde continha produtos de maquiagem. A 

cliente, indignada com a situação, ajuizou com ação de reparação de danos morais, a qual não 

foi reconhecida, por se tratar de mero aborrecimento – ou apenas dano moral- que pode vir a 

ocorrer no dia a dia. Vejamos:   

 

CONSTITUCIONAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. I – O dano moral indenizável é o que atinge a 

esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa 

dor. A perda de uma frasqueira contendo objetos pessoais, geralmente objetos de 

maquiagem de mulher, não obstante desagradável, não produz dano moral 

indenizável. II – Agravo não provido. 

 

(STF, RE 387014, AgR/SP – São Paulo, Relator Min. Carlos Velloso, Julgamento: 

08/06/2004, Segunda Turma, Publicação: DJ, Data 25/06/2004. 

 

Dessa forma, só poderão ser considerados como afronta aos direitos da personalidade 

aqueles casos onde, ao se realizar a análise da situação fática, fique comprovado que o ocorrido 

ultrapassa os limites do que é tolerável pela sociedade, pois, caso contrário, deve ser 

considerado como mero dissabor presente no cotidiano de todo membro de ocupa a sociedade. 

Assim, a diferença de dano moral e mero aborrecimento repousa no fato de que o dano 

moral é configurado não apenas pelo os abalos na esfera psíquica ou íntima da pessoa 

decorrente das relações de consumo, ou das interações sociais, antes de tudo, deve haver a 

efetiva lesão a algum dos direitos da personalidade, havendo apenas um desequilíbrio no bem-

estar do indivíduo ou situações degradantes corriqueiras do dia a dia, será entendido apenas 

como mero aborrecimento. No entanto, cada situação deverá ser analisado pelo magistrado ao 

julgar o caso, sendo muito difícil que se defina de forma categórica o que se classifica como 

dano moral ou não, tendo em vista que essas variáveis são muito subjetivas e intrínsecas do ser 

humano, sendo que jamais o direito será capaz de decidir pelo indivíduo o que ele sentiu ou 

deixou de sentir. Nesse sentido, com a prova de lesão a um direito da personalidade, que traduza 

gravidade maior que meros aborrecimentos, é suficiente para se configurar o dano moral. As 

circunstâncias subjetivas, como dor, angustia e sofrimento podem influenciar na quantificação 

do dano, não podendo, entretanto, serem conclusivas para averiguar a ocorrência do dano. 

Com isso, verifica-se, que ao retomar ao exemplo acima colacionado, é possível afirmar 

que consumindo ou não o chocolate houve um certo desconforto ao indivíduo, mas apenas na 

ocasião em que o indivíduo consumiu o chocolate a indenização foi devida, pois o dano 
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causado, de fato, extrapolou a esfera puramente íntima psíquica da pessoa, e, além do 

desconforto lamentável de ter consumido chocolate com larvas, a sua ingestão lesou  o direito 

da personalidade, como a integridade física, ou até mesmo sua integridade psíquica, causando 

um possível trauma ao consumidor, fazendo com que o pare de ingerir alimentos da mesma 

natureza novamente. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente foi, então, estudar a diferenciação do dano moral e do mero 

aborrecimento. Para atingir o presente objetivo, o trabalho foi iniciado com o estudo da 

responsabilidade civil, tendo em vista que sem a constituição dessa, não há o dever de indenizar. 

Observou-se que a importância da conceituação da responsabilidade civil visa facilitar a análise 

dos fatos do cotidiano, as ações e omissões dos indivíduo, bem como entender que toda ação 

gera uma reação, podendo essas ações serem danosas passíveis de reparação, ou não. 

Vimos os seus principais elementos constitutivos, que são o ato ilícito ou conduta 

humana, a culpa genérica, o dolo e o nexo de causalidade. A conduta humana é a ação ou 

omissão humana, positiva ou negativa, conduzida pela vontade do agente, que ocasiona um 

dano a alguém. A culpa é quando ocorre uma violação a um dever jurídico, imputado a alguém, 

em decorrência de um fato, o qual se deu por negligência, imprudência ou imperícia. O dano é 

o prejuízo ocorrido contra um bem jurídico tutelado e o nexo de causalidade é o vínculo que 

existe entre o prejuízo causado com a ação do agente e o fato lesivo ocorrido por tal atitude.  

Após, passamos a estudar o dano moral, que foi definido como sendo aquela lesão que 

afeta a paz interior de uma pessoa, que atinge seu patrimônio ideal e lhe causa sentimentos 

negativos, dores, desprestígios e desequilíbrio, mas, que além de tudo, o dano moral está 

associado aos direitos da personalidade, pois é isso que o instituto do dano moral visa a proteger, 

direitos esses extrapatrimoniais, irrenunciáveis e intransmissíveis relacionados à imagem, 

intimidade, honra, integridade física, privacidade, entre outros.. 

No ordenamento jurídico brasileiro, a ampla reparabilidade dos danos de natureza moral 

passou a ser reconhecida com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, a qual passou 

a prever os direitos e garantias fundamentais e a possibilidade de reparação quando esses 

direitos forem lesados. Por consequência, e buscando se adaptar aos novos preceitos 

constitucionais, o código civil de 2002 também passa a prever o dever de indenização.  

Com essa previsão da Constituição Federal de 1988 e Código Civil, a população 

brasileira passou a se informar melhor no que tange ao seus direitos, tornando-se corrente no 
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meio jurídico a propositura de ações que visam reparação por danos morais, apregoando a 

existência do que passou a ser chamado de “indústria do dano moral”, tendo em vista que houve 

grande aumento dos números dessas ações, tanto na Justiça Estadual, JEC e Justiça do Trabalho.  

Assim, passou-se a perceber que inúmeras dessas ações movem a máquina do Poder 

Judiciário de forma desnecessária, pois existem onde as pessoas pleiteiam uma indenização por 

danos morais descabida, em virtude de algum dissabor ou aborrecimento inerente ao cotidiano, 

havendo uma confusão do que realmente é indenizável e do que não é.  

Dessa forma, a configuração do dano moral indenizável pressupõe, de forma 

obrigatória, a ocorrência dos elementos negativos graves, como dor, sofrimento, humilhação, 

angústia, aflição que atinja intensamente o comportamento psíquico do indivíduo, causando 

abalo emocional e desequilíbrio no seu bem-estar, e consequentemente violação ao seu direito 

personalíssimo. E que mero dissabores, embora lamentáveis e frustrantes devem ser afastados 

ao ensejo de danos morais, pois não atingem a honra ou integridade psíquica da pessoa com 

gravidade, contribuindo assim, para se evitar excessos no Poder Judiciário de demandas que 

versem sobre danos morais.  

Nesse sentido, essa diferenciação, deve ser feita pelo juiz ao julgar os casos, tendo em 

vista que esta matéria pode ser considerada como muito subjetiva, e que, embora tenha-se em 

mente a importância da gravidade do dano para a configuração do dano moral, bem como a sua 

lesão aos direitos da personalidade, o ensejo ou não do dano moral, vai além de conclusões 

simplesmente teóricas, pois o ser humano possui em seu intrínseco características diferentes 

umas das outras, e com isso, aquilo que seja danoso para um as vezes não é para o outro. Por 

exemplo, a dor, ou abalo emocional que uma pessoa de 80 anos sinta, possivelmente não é a 

mesma em que uma pessoa de 20 anos, em situações desagradáveis semelhantes. Caberá ao juiz 

no caso concreto, analisar as situações fáticas e identificar se a dor sofrida pelo indivíduo atingiu 

aos direitos da personalidade, ou se apenas ficou no campo dos meros aborrecimentos, não 

passíveis de reparação.   
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