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RESUMO 

 

A pesquisa centrou-se na análise e no estudo da responsabilidade civil com os 

novos contornos e redirecionamentos que a doutrina e a jurisprudência têm 

manifestado. O seu principal objetivo era identificar a validade e a adequação 

dessa “nova responsabilidade civil” dentro do direito privado. Identificou-se a 

existência de uma tendência à ampliação dos danos extrapatrimoniais 

indenizáveis, fenômeno que pode ser entendido como ampliação de danos ou 

como reconhecimento jurídico do que já existia no mundo social e ainda não 

havia sido tutelado pelo Direito. Deduziu-se que uma boa parte da doutrina 

defende o modelo do direito de danos para as hipóteses de indenização de 

danos coletivos, individuais homogêneos, de grande repercussão social, cuja 

autoria do dano não pode ser conhecida. O dano moral sob a perspectiva 

objetiva é sinônimo de dano extrapatrimonial. Os direitos da personalidade são 

a bússola que orienta o campo de incidência do dano extrapatrimonial. O dano 

moral subjetivo é espécie do gênero extrapatrimonial, como os demais danos, 

denominados de novos danos. Constatou-se que a adoção do modelo de dano 

moral objetivo afasta a legitimidade e a necessidade da instituição de uma 

categoria de dano para cada bem e interesse jurídicos ofendidos. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Direito de Danos. Dano moral. Novos  

Danos. Dano coletivo.  
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ABSTRACT 

 

The research focused on the analysis and study of civil responsibility with the 

new contours and redirects that doctrine and jurisprudence have manifested. Its 

main purpose was to identify the validity and appropriateness of this "new civil 

liability" within private law. It was identified the existence of a tendency to the 

increase of the compensable extra-patrimonial damages, phenomenon that can 

be understood as extension of damages or as legal recognition of what already 

existed in the social world and had not yet been protected by the Law. It was 

deduced that a good part of the doctrine defends the model of the right of 

damages for the hypotheses of indemnification of collective damages, individual 

homogêneos, of great social repercussion, whose authorship of the damage can 

not be known. Moral damage from an objective perspective is synonymous with 

non-equity damage. Personality rights are the compass that guides the field of 

incidence of with non-equity damage. Subjective moral damage is a species of 

the with non-equity damage, like other damages, called new damages. It was 

found that the adoption of the objective moral damage model removes the 

legitimacy and necessity of the institution of a category of damage for each 

offended legal good and interest. 

 

Keywords: Civil responsability. Right of damages. Moral damage. New Damage.  

Collective damage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa que se pretende está centrada na análise e no estudo da 

responsabilidade civil com os novos contornos e redirecionamentos que a 

doutrina e a jurisprudência têm manifestado. O seu principal objetivo é identificar 

a validade e a adequação dessa “nova responsabilidade civil” dentro do direito 

privado. 

 Com maior intensidade, uma boa parte da doutrina pátria e 

estrangeira, tem debatido e insistido na releitura da responsabilidade civil, 

utilizando-se, muitas vezes, da metodologia “civil-constitucional” ou 

“constitucionalização do direito”. 

Esse movimento que, também, defende a inexistência de clivagem 

entre o direito civil (privado) e o constitucional (público), tem propiciado aberturas 

no sistema de responsabilidade civil para inserir institutos, que de uma forma 

estrita, estavam alheios ao direito privado, adotando novos pressupostos ou 

flexibilizando os já existentes. 

Nesse contexto, identifica-se a existência de uma tendência à 

ampliação dos danos extrapatrimoniais indenizáveis, fenômeno que pode ser 

entendido como ampliação de danos ou como reconhecimento jurídico do que já 

existia no mundo social e ainda não havia sido tutelado pelo Direito.  

O capítulo primeiro tem como tema, a influência da revolução 

industrial e tecnológica, o surgimento da “sociedade de risco”; do 

reconhecimento da pessoa humana, seus atributos e o surgimento da 

psicanálise, sobre o instituto da responsabilidade civil.  

Nesse contexto, buscar-se-á situar o chamado “Direito de Danos” 

fazendo-se um diálogo entre este e a Responsabilidade Civil, traçando um 

paralelo de características entre os dois institutos.  

Ao longo desse capítulo será feita uma breve ambiência histórica da 

evolução da responsabilidade civil, partindo-se do Código de Hamurábi até a Lex 

Aquilia, com uma breve passagem pelo Direito Brasileiro.  

O segundo capítulo tem por objeto o estudo do dano moral, em sua 

evolução histórica, fazendo-se um giro histórico nos Direitos Romano, Francês, 

Italiano, Alemão, Português e Brasileiro.  
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Em seguida, buscar-se-á conceituar o dano moral sob os critérios 

subjetivo e objetivo e, ao final, pretende-se responder se o dano moral é 

sinônimo de dano extrapatrimonial ou se aquele é espécie deste. Esse capítulo 

tem por função dar substrato teórico ao terceiro capítulo. 

O capítulo terceiro tem como tema central a dissertação sobre os 

“novos danos”, perquirindo-se sobre sua origem, fundamento e classificação. O 

propósito deste capítulo é identificar se há autonomia conceitual entre os "novos 

danos", se são diversificações, desdobramentos do dano moral em sua nova 

perspectiva, ou uma atualização do conceito tradicional do dano moral. 

Pergunta-se se essa diversificação que resultou no que a doutrina tem 

chamado de "novos danos", não tem causado uma ampliação excessiva da 

hipótese de danos reparáveis, a ponto de romper e desarticular um sistema de 

responsabilidade estabelecido em pressupostos sólidos e sedimentados, 

causando instabilidade no sistema e banalização da reparabilidade do dano 

extrapatrimonial.  

O quarto e último capítulo trata dos danos morais coletivos e traz uma 

abordagem panorâmica dos principais mecanismos modernos de indenização 

do dano extrapatrimonial que vem sendo utilizados dentro da conjuntura coletiva. 
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2 RESPONSABILIDADE CIVIL OU DIREITO DE DANOS 

 

A descoberta da psicanálise no início do século XIX revelou os 

atributos subjetivos da pessoa humana e pôs em evidência, dentre outros, a 

saúde psíquica, a vida sexual e afetiva.  

O estudo da subjetividade humana apresenta-se como um dos fatores 

determinantes para a transformação da noção de pessoa que antes era regida 

por valores materiais (vinculada à propriedade e a capacidade de ser 

proprietário), passando a ter uma conotação existencial, a partir do 

reconhecimento da pessoa humana em sua individualidade, com vida privada e 

intimidade1. 

Fator determinante para evolução da responsabilidade civil foi a 

revolução industrial e tecnológica, que inseriu o risco da atividade como 

pressuposto indenizatório e diversificou as relações jurídicas das quais podem 

decorrer o dever de indenizar, destacando-se: a relação familiar, de consumo, 

trabalhista e a relação com o meio ambiente. 

O primeiro e o segundo pós-guerra mundial, especialmente o 

segundo, foram fatos históricos que colocaram a valorização e a proteção dos 

valores humanos na pauta das diretrizes dos estados-nações, com destaque 

para o julgamento de Nuremberg (1945); a criação da Organização das Nações 

Unidades (ONU) (1945), da Comissão Interamericana de Direito Humanos 

(1959), do Tribunal Penal Internacional (TPI) (1998), todos instituídos com a 

função de punir e evitar atos atentatórios e ofensivos à dignidade humana. 

Esses três marcos de cunho histórico-político e econômico-científico 

trouxeram novos rumos para a sociedade e logicamente para a Ciência do 

Direito, notadamente na seara da Responsabilidade Civil, pois reconstruiu o 

conceito de pessoa no âmbito do Direito Privado2 e erigiu a dignidade da pessoa 

humana como princípio fundamental das cartas políticas de diversos países, 

incluindo o Brasil.  

                                                            
1 MARTINS-COSTA. Judith. Os danos à pessoa no Direito Brasileiro e a natureza da sua 
reparação. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, v. 19, mar. 2001, p. 
182. 
2 Ibidem. 
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No plano do Direito Privado, a valorização do ser humano por si 

mesmo e não mais em função da propriedade de bens materiais e do grupo ao 

qual pertencia, conferiu o status de “bem da vida” aos atributos da personalidade, 

cuja proteção passou a ser tutelada pelo Estado, criando-se a ideia de estatuto 

pessoal em dicotomia com o estatuto patrimonial. 

A construção, interpretação e aplicação do Direito Privado, desde 

então, foi influenciada pela nova concepção e atributos da pessoa humana, o 

que estabeleceu a coexistência da regulação e proteção tanto dos valores 

pessoais quanto dos patrimoniais nos estatutos civilistas, em evolução ao 

modelo anterior que era eminentemente patrimonialista. 

Tratando-se da coexistência entre os valores pessoais e econômicos 

no Direito Privado, tem-se propagado que o Código Civil de 1916 era 

patrimonialista e o Código Civil de 2002 é personalista, isto é, no primeiro, o bem 

maior protegido era o patrimônio e no segundo, os atributos da personalidade. 

É inconteste que o Código Civil de 2002 trouxe como paradigmas, a 

valorização da pessoa humana e seus atributos; o equilíbrio das relações sociais 

e econômicas, com destaque para as cláusulas gerais da boa-fé objetiva, função 

social dos contratos e da propriedade. Contudo, não parece acertado afirmar que 

o Código de Miguel Reale deixou de ser patrimonialista, porque a sociedade não 

deixou de sê-la e o direito, em regra, é o espelho da sociedade. 

Além disso, a dignidade humana pressupõe a satisfação das 

necessidades econômicas, como saúde, moradia, educação, lazer e todas essas 

necessidades demandam recursos econômicos, portanto, valores pessoais e 

econômicos não se dissociam, o que reflete diretamente na função e objeto da 

responsabilidade civil.  

Nesse cenário, a Responsabilidade Civil, um dos ramos mais 

importantes do Direito Privado, foi um dos institutos que mais evoluiu com a nova 

acepção de pessoa, com repercussão importante em seus fundamentos, 

notadamente no conceito de dano, requisito elementar da responsabilidade civil, 

pois sem dano não há obrigação de indenizar3. 

                                                            
3 Sobre o assunto, escreve Bruno Leonardo Câmara Carrá: “O dano é entendido como a 
própria matéria de que é feita a Responsabilidade Civil, em sentido obviamente metafísico. É 
seu substrato e base fenomênica, razão pela qual não se pode descartá-lo”. (CARRÁ, Bruno 
Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites epistêmicos 
a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. p. 15). 
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Nesse contexto marcado por transformações e movimentos 

pendulares, surge o movimento doutrinário que defende que a responsabilidade 

civil clássica e tradicional4 não se apresenta mais suficiente à complexidade da 

sociedade contemporânea, marcada pela expansão desordenada dos danos, 

pela massificação do consumo e pela globalização. 

Na sociedade contemporânea, principalmente nas relações de 

consumo, os danos individuais e coletivos são identificados, enquanto os 

causadores destes danos, quase sempre, não o são, em razão da cadeia de 

condutas que a economia globalizada representa, inviabilizando a indenização 

das vítimas que esbarra na dificuldade de identificar a autoria do dano e provar 

o nexo de causalidade. 

Na busca da reparação integral das vítimas, criou-se a ideia de um 

Direito de Danos com a erosão e flexibilização dos pressupostos tradicionais da 

responsabilidade civil e com a securitização social e privada dos danos5.  

Nesse contexto de mudança e transformação, a dinâmica social 

passou a exigir mais da responsabilidade civil em seu formato clássico e 

tradicional, dando ensejo a novas doutrinas ampliativas a respeito do tema, que 

vem sendo denominadas, no Brasil, de Responsabilidade Pressuposta, Direito 

de Danos, Responsabilidade por Danos, Direito das Conduta Ilícitas6. 

 

2.1 RESPONSABILIDADE CIVIL: EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

A responsabilidade civil é um instituto que vem evoluindo deste a 

Idade Antiga, retratada, inicialmente, pelos povos mesopotâmicos, no Código de 

Hamurábi (Lei de Talião) e pelos Romanos, na Lei das XII Tábuas. Um tempo no 

qual o homem reagia aos danos causados a si por outrem com a vingança 

                                                            
4 A que concilia os interesses da vítima e do causador do dano sob os pressupostos do ato 
ilícito ou antijurídico, dano, nexo causal, culpa e risco, como mecanismos de filtro e contenção, 
numa perspectiva individualista. 
5 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos, imputação e nexo de 
causalidade. Curitiba: Juruá, 2014 Cf. SCHREIBER. Anderson. Novos Paradigmas da 
responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2011. p. 5.  
6 Conferir as obras de HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade 
pressuposta. Ed. Del Rey, Belo Horizonte: 2005 Cf. LEVY, Daniel de Andrade. 
Responsabilidade civil: de um direito dos danos a um direito das condutas lesivas. São 
Paulo: Atlas, 2012. 
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privada e coletiva. Era a retribuição do mal com o mal - denominada de época 

da vendetta (fase da vingança privada). 

Com o advento do Código de Hamurábi surgiu a ideia de reparação 

condizente com o dano sofrido. O conceito de “olho por olho” e “dente por dente” 

expressa a medida da indenização na reparação: se o ofendido sofresse a perda 

de um olho, deveria ser indenizado na medida de sua perda/prejuízo. 

Antes da Lei das XII Tábuas não existiam normas escritas a legitimar 

a aplicação da sanção àqueles que causassem prejuízos a terceiros. Não existia 

a ideia de reparação, mas de retaliação que consistia em vingança do ofendido 

contra o ofensor ou seu grupo (tribo, povo ou nação)7. 

Como se vê, em linhas gerais, a responsabilidade civil passou por 

uma longa e lenta evolução histórica e se prolongou por várias fases: a) da 

vingança privada; b) da composição voluntária; c) da composição tarifada; d) da 

cisão dos delitos e inteligência social; e) quando o estado assume a repressão 

dos delitos públicos e privados; até chegar a Lex Aquilia de damno. 

 Segundo José Aguiar Dias, a Lex Aquilia introduziu os primeiros 

alicerces da responsabilidade civil em bases mais lógicas e racionais8. Nos 

tópicos seguintes, far-se-á um apanhado de cada fase dessa evolução. 

 

2.1.1 Vingança privada 

 

A vingança privada é uma ação típica da natureza humana que é 

despertada como reação a uma ofensa. Quando alguém se sente ofendido, o 

desejo de revidar a ofensa é imediato e instintivo.  

Na Idade Antiga, nos primórdios da civilização, a vingança privada era 

a regra que imperava. Nessa fase, o ofensor era sancionado com penas 

corporais, ou seja, pagava com o seu próprio corpo pelas condutas ofensivas 

                                                            
7 SANTOS, Mauro Sérgio dos. A responsabilidade civil extracontratual no Direito Romano: 
análise comparativa entre os requisitos exigidos pelos Romanos e os elementos de 
responsabilidade civil atualmente existentes. Revista Direito em Ação, Brasília, v. 10, n. 1, p. 
16, 2013. 
8 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979. p. 
25.  
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praticadas, podendo, inclusive, serem reduzidos ele, sua família, e sua tribo, à 

condição de escravos da pessoa ofendida, que poderia vendê-los no mercado9.  

Procurava-se, então, retribuir o mal com um novo mal, mediante uma 

regra de disciplina coletiva. Prevalecia a lei do mais forte, pois “[...] aquele que 

mais feroz se mostrasse no repelir a ofensa, mais respeitado se tornava, e 

impunha-se pela ameaça”10. 

Nessa fase, a vingança era feita pelas próprias mãos da vítima, de 

seus parentes ou por demais membros do grupo. A pena era corporal, coletiva, 

não individualizada e sem limites, eis que não havia regulação por parte do 

direito consuetudinário nem legislado, ficava ao arbítrio daquele que sofrera o 

dano. Não importava a causa do dano e, tampouco, a forma como este se deu, 

pois, a mera ocorrência já implicava na imediata possibilidade de vingança, 

constituindo-se em uma responsabilidade objetiva e não se fazia distinção entre 

ilícito civil e penal11. 

No curso dessa lenta evolução, a vingança privada, como forma de 

repressão do dano, passou para o domínio público, tal seja: o poder público 

passou a intervir no sentido de permiti-la ou de excluí-la, surgindo então, a fase 

da composição voluntária. 

 

2.1.2 Composição voluntária  

 

A composição voluntária permitia ao ofendido entrar em composição 

com o ofensor, recebendo um resgate (poena), isto é, uma soma em dinheiro, 

ou a entrega de objetos, a título de reparação do dano sofrido12. 

Embora a composição voluntária não fosse obrigatória, pois facultava 

à vítima escolher entre ela e o exercício da vingança privada, essa nova fase 

estabeleceu um novo paradigma em relação à fase anterior: a patrimonialização 

da reparação do dano em detrimento da penalização corporal do ofensor13. 

                                                            
9 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil.12. ed. 
São Paulo: Atlas, 2011. p. 10. 
10 AZEVEDO, Vicente de Paulo Vicente de. Crime-Dano-Reparação. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1934. p. 22. 
11 COLOMBO, Leonardo A. Culpa Aquiliana (Cuasidelitos). Buenos Aires: La Ley, 1944. p. 
81. 
12 LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 1998. p. 20.  
13 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Romano. 24 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2000. p. 213. 
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Sob esse novo contexto paradigmático de possibilidade de escolha 

por parte da vítima entre a vingança privada (pena corporal) e a composição 

voluntária (reparação do dano através da poena), revelou-se para a vítima que 

a vingança privada não seria uma forma efetiva de reparação, pois o que ocorria 

era a duplicação de um dano, experimentada pelo ofensor, depois de ser 

punido14. Não sendo, portanto, proveitosa a vingança, mas sim, a reparação do 

patrimônio da vítima.  

Ressalte-se que essa nova fase sofreu influência direta da Lei de 

Talião que, a princípio, denotava aparência de brutalidade e selvageria, mas 

quando analisada a fundo, percebe-se que ela significou, na verdade, um grande 

avanço na história do direito, pois sob a égide dessa Lei, o castigo passou a se 

limitar a pessoa do ofensor, estabelecendo um esboço de proporcionalidade 

entre a ofensa e o castigo15.  

Ao longo do tempo, a solução de conflitos por meio da composição 

voluntária foi se difundido com êxito, a ponto de seu uso ser sancionado pelo 

legislador, inaugurando-se, então, a fase da composição tarifada, no período 

monárquico Romano16. 

 

2.1.3 Composição tarifada  

 

A composição tarifada ou composição legal foi a fase em que a pena 

a ser aplicada ao ofensor era estabelecida em lei, na hipótese, a Lei das XII 

Tábuas, que estabelecia o valor da pena a ser aplicada, conforme o caso 

concreto, sem contudo, possuir um princípio geral de responsabilidade civil17, 

razão pela qual não havia critério de tarifação para as demais espécies de dano 

que não estavam contempladas na lei. 

O diferencial dessa fase é que por ser a composição legal, isto é, 

estabelecida por lei, o poder público passou a intervir na distribuição da justiça, 

retirando da vítima a autorização de vingar-se do ofensor, não sendo mais 

permitida o “fazer justiça com as próprias mãos”. 

                                                            
14 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. v. 2. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003. p. 447. 
15 CRETELLA JÚNIOR. Op. cit., p. 21. 
16 DIAS, José de Aguiar. Op. cit., p. 24. 
17 LIMA, Alvino. Op. cit., p. 21. 
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Observando-se o curso dessa evolução, verifica-se que a autoridade 

pública (o monarca) chamou para si a responsabilidade de regular a reparação 

por danos sofridos, e ao perceber que alguns danos causados a particulares 

feriam a ordem pública, dividiu os delitos em duas categorias: os delitos públicos 

(ofensas mais graves, de caráter perturbador da ordem) e os delitos privados 

(ofensas a um bem jurídico de interesse individual) assumindo, em 

consequência, a repressão desses delitos.  

Nesse sentido, afirma-se que “[...] nos delitos públicos, a pena 

econômica imposta ao réu deveria ser recolhida aos cofres públicos, e, nos 

delitos privados, a pena em dinheiro era destinada à vítima”18. 

 

2.1.4 Leis das XII Tábuas  

 

Num cenário de ausência de leis escritas, onde imperava o direito dos 

costumes, foi elaborada a Lei das XII Tábuas, provavelmente, nos anos 450 a 

459 a.C, sendo considerada uma obra codificadora de grande envergadura, pois 

tida como a primeira lei escrita de Roma19. 

A Lei das XII Tábuas, segundo o relato da tradição romana, teve 

origem nas reinvindicações jurídicas dos plebeus, insatisfeitos com os arbítrios 

da vingança privada, marcada pela não individualização da pena e desproporção 

nas sanções que eram aplicadas. Referido documento foi elaborado “por um 

organismo especialmente constituído para esse fim, os decemviri legibus 

scribundis (comissão de dez homens para redigir leis)”20. 

Segundo Alessandro Corbino, a Lei das XII Tábuas ou código 

Decemvirale é datada da metade do século V a.C. e surgiu num contexto de 

turbulência política em Roma, quando os tribunos da plebe denunciaram e se 

revoltaram contra as decisões arbitrárias. Nessa época, não havia leis escritas 

em Roma, ao contrário do que acontecia na Grécia. A criação da Lei das XII 

Tábuas teve bastante relevância na história da República21. 

                                                            
18 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 6 ed. São Paulo: Saraiva, p. 4. 
19 CRUZ, Sebastião. Direito Romano (Ius Romanum). Coimbra: [Coimbra], 1984. p. 182. 
20 Ibidem. 
21 CORBINO, Alessandro. Il dano qualificato e la Lex Aquilia: corso di Diritto Romano. 2. 
ed. Milano: Cedam, 2010. 
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Na Lei das XII Tábuas se tutelava o direito à propriedade. Não se tinha 

noção de reparação pelo dano moral. O alcance da reparação era o bem 

material/patrimonial. Nessa legislação já era possível identificar-se semelhanças 

com o instituto da Responsabilidade Civil: na tábua sétima dispunha que se um 

quadrúpede causasse qualquer dano, o seu proprietário era obrigado a indenizar 

o valor do dano ou entregar o animal ao prejudicado22. 

A despeito das semelhanças com o direito contemporâneo, não havia 

distinção entre responsabilidade civil e penal. Tudo era compreendido como 

“pena” imposta ao agressor que cometesse qualquer conduta considerada ilícita. 

A relevância da Lei das XII Tábuas para a evolução do instituto da 

responsabilidade civil consiste em que a partir dela começou a ser delineado um 

esboço de diferenciação entre pena e reparação através da distinção entre 

delitos públicos e privados, sem, contudo, existir ainda a noção de distinção entre 

responsabilidade civil e penal. 

As condutas ilícitas eram denominadas de delito (delictum) que 

poderia ser público (crimen) ou privado (delictum). O delito público era a ofensa 

a um bem jurídico de interesse do povo ou do Estado Romano e era sancionado 

com uma pena pública de privação de liberdade ou da vida (morte, mutilação ou 

deportação). Havia a possibilidade de ser aplicada a pena pecuniária juntamente 

com a pena pública23. 

Já o delito privado (delictum) era uma ofensa a um bem jurídico de 

interesse individual (propriedade privada ou a honra). Desse delito adveio a ideia 

de ato ilícito, conduta antijurídica, surgindo, então, de forma embrionária, a 

responsabilidade civil contemporânea24. 

A sanção a esse delito era de natureza pecuniária. Existiam quatro 

tipos: furtum (furto), bona vi rapta (rapina), iniuria (injúria) e damnum iniuria 

datum (lesão a escravos e a bens materiais). 

Para cada tipo de delito privado, a vítima dispunha de uma ação 

correspondente, ora para reparação do prejuízo sofrido que era feita por meio de 

                                                            
22Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 JUSTO, António Santos. Direito Privado Romano I (parte geral). 3. ed. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2008, p. 119. 
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aplicação de uma multa ao ofensor, ora com vistas à restituição da coisa que lhe 

fora subtraída. 

 

2.1.5 Lex Aquilia 

 

Aproximadamente no século III e II a.C, editou-se a Lex Aquilia, um 

plebiscito com força de lei, proposto pelo Tribuno Aquilius, cujo texto foi escrito 

por Ulpiano25. A denominação de Lex Aquilia foi inspirada na pessoa do Tribuno 

Aquilius que teve a iniciativa de criá-la (D. 9, 2, 1, Ulpiano). 

O objetivo político dessa lei era permitir o ressarcimento dos danos 

causados pelos patrícios aos bens dos plebeus que reclamavam da ausência de 

legislação que os amparasse quando tivessem seu patrimônio ofendido. 

A Lex Aquilia regulava o delito genérico de dano, qualificado pela 

expressão damnum iniuria datum (dano produzido pela injúria) que consistia na 

produção culposa de um dano em coisa alheia26. 

 A formalização do dever de indenizar proposto por essa lei exigia o 

preenchimento de três pressupostos: a ação contrária ao direito (iniuria), a culpa 

e o dano (damnum), que implicava na perda ou diminuição patrimonial do 

ofendido27. 

Nesse sentido, José Aguiar Dias discorre que: 

 

É na Lei Aquília que se esboça afinal, um princípio regulador de 
reparação do dano. Embora se reconheça que não continha ainda uma 
regra de conjunto, nos moldes do direito moderno, era, sem nenhuma 
dúvida, o germe da jurisprudência clássica com relação à injúria, e 
fonte direta da moderna concepção da culpa aquiliana, que tomou da 
Lei Aquília o seu nome característico28. 

 

Pode-se afirmar que a Lex Aquilia trouxe consigo os primeiros traços 

da responsabilidade extracontratual, baseada no princípio pelo qual se pune os 

                                                            
25 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. v. 2. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003. p. 447. 
26 DIGESTO de Justiniano: liber primus: introdução ao Direito Romano. Tradução de Hélcio 
Maciel França Madeira. 7. ed. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2012. D. 9, 2, 1, Pr. 
27 DIGESTO de Justiniano ... Op. cit., D. 9,2,44, p.: D. 30,47,5; D. 36,1,13,3. 
28 DIAS, José de Aguiar. Op. cit., p. 18. 
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causadores de danos injustos, independentemente da existência de relações 

obrigacionais anteriores29. 

Para Corbino, pode-se dizer que a Lex Aquilia deu origem a 

responsabilidade civil extracontratual e introduziu a culpa como elemento 

formador da obrigação de reparar e substituiu as multas fixas por penas 

proporcionais ao dano causado30. 

A afirmação de que a Lex Aquilia introduziu a culpa como elemento 

formador da obrigação de reparar, não é uníssona na doutrina especializada, 

pelo contrário, é objeto de divergências, especialmente quanto ao momento em 

que o elemento subjetivo da culpa foi introduzido na responsabilidade civil. 

A Lex Aquilia era constituída por três capítulos, seu texto encontra-se 

parcialmente conservado no Digesto, “[...] embora alguns romanistas afirmem 

que essa transposição implicou em mutilações ao texto primitivo ou 

modernização de linguagem, com inevitável mutação na substância do teor 

original”31. 

O primeiro capítulo regulava o caso da morte dos escravos, dos 

quadrúpedes e das espécies que pastam em rebanho. O causador do dano 

obrigava-se a prestar ao dono do escravo ou dos animais o valor máximo desses 

objetos, obtidos no ano anterior ao fato32.  

O segundo capítulo se reportava ao dano causado por um credor 

acessório ao principal, que abatia a dívida como prejuízo do primeiro. Essa figura 

caiu em desuso na época clássica, por sua baixa utilidade em razão de ser mais 

vantajoso e prático utilizar-se da actio mandati (ação de mandato)33. 

O terceiro capítulo e mais importante porque generalizava os danos, 

regulando a punição por todos os prejuízos resultantes de incêndio, 

depredações, deteriorações e ferimentos produzidos com aplicação de multa 

correspondente ao prejuízo sofrido, que era calculada no valor mais alto atingido 

pela coisa, nos 30 dias que precedessem o delito34. 

                                                            
29 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 
2012. p. 18. 
30 CORBINO, Alessandro. Ibidem. 
31 MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vital da; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. 
Responsabilidade civil contemporânea: em homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. São 
Paulo: Atlas, 2011. p. 13. 
32 JUSTO, António Santos. Op. cit., p.133. 
33 RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Op. cit., 13. 
34 DIAS, José de Aguiar. Op. cit., p. 18. 
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A terceira parte da Lex Aquilia tornou-se uma base importante para a 

responsabilidade civil extracontratual contemporânea, pois regulava o damnum 

injuria datum, consistente na destruição ou deterioração de coisa alheia por ativo 

que tivesse atingido coisas corpóreas35. 

A iurisprudentia fez com que as normas da Lex Aquilia deixassem de 

ser casuísticas para serem abstratas no sentido de que qualquer dano referente 

à coisa corpórea e causado mediante uma atividade corpórea fosse alcançado 

pelas sanções da lei. Era imprescindível para a formalização da 

responsabilidade que o dano fosse resultado de uma ação pessoal do autor com 

seu corpo (corpore suo) e que o dano, também, fosse corpóreo36. 

Da fase da vingança privada até o advento da Lex Aquilia não se 

perquiria o elemento subjetivo da culpa, uma vez que imperava o objetivismo do 

direito primitivo. Não interessava ao direito primitivo a causalidade do dano e em 

que circunstâncias ele ocorreu, importava-lhe apenas a mera ocorrência do dano 

e a retaliação exercida pelo ofendido contra o ofensor. 

É inegável que a Lex Aquilia foi uma legislação que muito contribuiu 

para a evolução da responsabilidade civil até se alcançar o modelo atual de 

responsabilidade civil extracontratual subjetiva.   

A ideia de responsabilidade civil dentro da Lex Aquilia foi resultado do 

amadurecimento social dessa lei ao longo de sua vigência a ponto de fazer a 

distinção entre responsabilidade civil e penal. 

A responsabilidade extracontratual partiu da proposta principal da lei 

em se basear no princípio pelo qual se pune os causadores de danos injustos, 

independentemente da existência de relações obrigacionais anteriores e 

fundada na culpa do agente, como elemento indispensável, sem o qual não se 

caracterizaria o delito37. 

Alvino Lima, em sua obra clássica Culpa e Risco, levanta o 

questionamento de que “teria a lei Aquília introduzido a culpa como requisito 

essencial ao direito de reparação do dano causado?” Ele ainda afirma que não 

faltam sustentadores para ambas as opiniões e a maioria dos expositores da 

matéria responde positivamente a esse questionamento e outros, que 

                                                            
35 CORBINO, Alessandro. Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 LIMA, Alvino. Op. cit., p. 23. 
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representam a minoria, não menos importantes, sustentam opinião oposta, 

declarando que a culpa não era elemento constitutivo do delito da Lex Aquilia38. 

 

2.2 RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO BRASILEIRO 

 

O direito civil brasileiro tem suas raízes no direito romano-germânico 

e sofreu influência direta dos Direitos francês e alemão. No que tange ao sistema 

de responsabilidade civil, até a vigência do Código Civil de 1916, não contava 

com cláusula geral de responsabilidade civil nem fazia distinção clara entre os 

delitos públicos e privados. Mas nem por isso, na época do Brasil Colônia, 

quando imperavam as Ordenações Filipinas de 1595, vigente, também, em 

Portugal, deixou-se de localizar no texto das ordenações, diversas referências 

que indicavam delitos e suas consequências civis39. 

Como exemplo, tem-se a injúria disposta no Livro V, Título XLII, das 

Ordenações Filipinas: 

 

Dos que ferem ou injuriam pessoas com quem trazem demandas. Toda 
a pessoa que ferir, disser ou fazer qualquer injúria a outra, que com ela 
trouxer demanda, ou o mandar fazer, haverá a pena crime e civil em 
dobro, se com ele não trouxer a demanda. E se a pena for tal que se 
não possa dobrar, ficará em arbítrio do julgador dar-lhe mais outra, 
segundo o caso merecer. E no caso de ferir ou mandar ferir, perderá 
todo o direito que a demanda podia ter em vida do ferido, e por sua 
morte seus herdeiros poderão conseguir. E isto se entenderá se não 
provar que o ferimento foi feito por outras injúrias ou causas, que para 
isso tivessem, mas somente para si entrassem com demanda40. 

 

Antes do Código Civil de 1916, merece menção a Consolidação das 

Leis Civis de Teixeira de Freitas, que foi a primeira iniciativa de sistematização 

do direito civil brasileiro, de célebre tradição civilista, influenciando, inclusive os 

trabalhos que dariam origem aos Códigos Civis de 1916 e 200241. 

A obra do civilista Teixeira de Freitas é tida como uma obra de 

vanguarda em matéria de responsabilidade civil, pois em seu art. 79, já previa 

                                                            
38 Ibidem. 
39 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 
2015. p. 62. 
40 [ALMEIDA, Cândido Mendes de]. Ordenações e leis do Reino de Portugal: recopiladas por 
mandado d’el-Rey D. Philippe I. Rio de Janeiro: Typ. do Instituto Philomathico, v. 5, 1870. p. 
1.192. 
41 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Op. cit., p. 63. 
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norma geral de responsabilidade civil (“todo o delinquente está obrigado a 

satisfazer o damno que causa com o delicto”) e no art. 799 firmava o princípio 

que estabelecia a separação entre as esferas civil e penal (“a indemnização em 

todos os casos será pedida por acção civil e não se poderá mais questionar 

sobre a existência do facto e sobre quem seja seu autor, quando estas questões 

se-achem decididas no crime”)42. 

A contribuição da obra de Teixeira de Freitas foi de valor inestimável 

para o sistema de reponsabilidade civil brasileiro, servindo de base para o 

Código Civil de 1916, de autoria de Clóvis Beviláqua e para o Código Civil de 

2002, de Miguel Reale. 

 

2.2.1 Código Civil de 1916 

 

O Código Civil de 1916, resultado do Projeto de Clóvis Beviláqua, 

inspirado no Código Civil Francês, redigido no final do século XIX, instituiu um 

sistema de responsabilidade civil baseado na culpa, isto é, na responsabilidade 

subjetiva, cuja cláusula geral está inserida no art. 159, o qual dispõe que: “aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, 

ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. A verificação da 

culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se pelo disposto neste Código”. 

O Código Civil Beviláqua instituiu um sistema de responsabilidade civil 

singelo sem apresentar complexidades, pois, praticamente, resumia-se ao artigo 

159 que consagrava a responsabilidade civil subjetiva e com culpa comprovada. 

A regra era a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva, era a 

exceção, que, pontualmente, encontrava-se disposta no corpo do código43. 

Dentre as poucas hipóteses de responsabilidade objetiva, destacam-

se as dispostas no art. 1.528, que tratava da responsabilidade pelos danos 

causados por edifícios em ruínas “cuja necessidade fosse manifesta” e no art. 

1.529, que atribuía ao proprietário e ao habitante da casa ou parte dela, a 

obrigação de indenizar pelos danos decorrentes de coisas caídas ou lançadas 

em lugar indevido. 

                                                            
42 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Op. cit., p. 64. 
43 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 
2015. p. 1-2. 
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O sistema de responsabilidade civil do Código Civil de 1916, como já 

mencionado, foi inspirado no Código Civil Francês, portanto, carregado de ideais 

do fim do século XIX e início do século XX, de caráter liberalista, patrimonialista 

e individualista, sem, contudo, se desvincular de suas raízes romanistas, uma 

vez que o dever de reparar é determinado pelo critério da culpa do agente que 

fica obrigado a ressarcir o dano sofrido pela vítima com o objetivo de recompor 

o patrimônio. 

A responsabilidade subjetiva do Código Civil de 1916 é fundada na 

teoria da culpa genérica, que abrange tanto o dolo quanto a culpa. A culpa no 

Código de 1916 era a psicológica – determinada pela existência de intenção de 

causar o dano ou pela ausência de um comportamento possível e esperado para 

evitar o dano (negligência ou imprudência). 

Diante do novo cenário socioeconômico, com as transformações que 

lhe são peculiares, o padrão de culpa estabelecido pelo Código Civil de 1916 

não conseguiu atender as mais diversas e sofisticadas relações jurídicas da 

sociedade contemporânea, razão pela qual, o Código Civil de 2002 foi 

promulgado com a proposta de se adequar à nova realidade, agora sob à égide 

da Constituição Federal de 1988. 

 

2.2.2 Código Civil de 2002 

 

Ao contrário do Código Civil de 1916, redigido no final do século XIX, 

período em que a sociedade brasileira era eminentemente rural e agrária, com a 

maioria da população morando na zona rural, o Código Civil de 2002 surgiu no 

início do século XXI, quando a sociedade brasileira era predominantemente 

urbana e com uma economia de mercado fortemente industrializada. Saindo de 

um modelo individualista-liberal para um universalista-solidarista, baseado na 

Constituição Federal de 1988. 

Nesse novo cenário, o sistema de responsabilidade passou por 

importantes transformações, e dentre elas, destaca-se o surgimento 

proeminente da responsabilidade objetiva, não baseada na culpa, mas no risco. 

Isso não quer dizer que a responsabilidade subjetiva, fundada na culpa, deixou 

de existir no Código Civil, mas implica afirmar que ela deixou de ser 
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predominante para compartilhar o protagonismo com a responsabilidade 

objetiva.  

O Código Civil de 2002 instituiu duas cláusulas gerais de 

responsabilidade civil: a responsabilidade subjetiva prevista no art. 186 e a 

responsabilidade objetiva disposta no parágrafo único do art. 927, que 

estabeleceu que a obrigação de indenizar é independente de culpa. Assim como, 

positivou o princípio da reparação integral ou plena, ou da equivalência entre os 

prejuízos e a indenização44 (art. 944), dispondo que “[...] a indenização mede-se 

pela extensão do dano”.   

O princípio da reparação integral informa que no sistema de 

responsabilidade civil brasileiro a indenização tem cunho reparatório ou 

compensatório, sem margem para as funções preventivas e punitivas, criadas, 

respectivamente, pelas doutrina francesa e norte americana, nem tem previsão 

para admissão da pena privada decorrente da mera conduta, pois, conforme o 

art. 186 do Código Civil de 2002, a indenização é feita para compensar os danos 

causados pelas condutas antijurídicas. 

O Código Civil de 2002, diferente do Código Civil de 1916, que, em 

nenhum momento, fez menção aos direitos da personalidade, dedicou um 

capítulo a esta importante matéria, no qual elencou o direito ao próprio corpo, 

direito ao nome, direito à honra, direito à imagem e direito à privacidade, como 

atributos da personalidade. 

O rol de direitos da personalidade constante do capítulo II do Código 

Civil, naturalmente, não é taxativo e, segundo Lôbo, trata-se apenas daqueles 

direitos atinentes à personalidade humana “[...] que produzem efeitos mais 

agudos nas relações civis”45. 

Tratando sobre o anacronismo do Código Civil de 2002, Schreiber 

enfatiza que: 

 

[...] contaminado pelo espírito do seu tempo, acabou tratando dos 
direitos da personalidade de modo excessivamente rígido e puramente 
estrutural. Muitos dos dispositivos dedicados ao tema trazem soluções 
absolutas, definitivas, fechadas, que, como se verá adiante, não se 

                                                            
44 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da reparação integral: indenização no 
Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 48. 
45 LÔBO, Paulo. Danos morais e direitos da personalidade. [20--]. Disponível em: 
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/7843-7842-1-PB.htm. Acesso em: 25 
jan. 2019. 
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ajustam bem à realidade contemporânea e à própria natureza dos 
direitos da personalidade, dificultando a solução de casos concretos46.  

 

Contudo, a despeito do anacronismo do código, que já nasceu 

atrasado, pois não fixou a matéria de forma condizente com a necessidade e 

dinâmicas sociais, as lacunas causadas por esse anacronismo encontram 

solução na interpretação conforme a constituição, notadamente com base no 

princípio da dignidade da pessoa humana, que equilibra o sistema, deixando-o 

coeso, atribuindo-lhe a abertura necessária para a resolução dos conflitos em 

matéria de responsabilidade civil e ofensa a dano dos direitos de personalidade, 

orientados pelos direitos fundamentais. 

Em um resumo estrutural e panorâmico, pode-se dizer que a 

responsabilidade civil brasileira sob a égide do Código Civil de 2002, divide-se 

em objetiva e subjetiva, contratual e extracontratual, tem função reparatória ou 

compensatória para indenização de danos patrimoniais e extrapatrimoniais, 

baseada no sistema de valorização da dignidade da pessoa humana, com 

reconhecimento expresso dos direitos da personalidade. 

O advento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), instituído pela 

Lei n. 8.078/90, foi um importante marco tanto para a proteção e defesa do 

consumidor como para o sistema de responsabilidade civil brasileiro, pois foi 

pioneiro em trazer a responsabilidade objetiva, tendo em vista que entrou em 

vigor antes do Código Civil de 2002. 

A Lei n. 8.078/90 já trazia em seu texto vários institutos de proteção e 

reparação de danos, com destaque para a responsabilidade solidária quando o 

dano tiver mais de um autor; a expansão dos danos ao direito supranacional (art. 

7º); a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos (art. 6º, VI); o processo coletivo e os fundos de indenização 

(art. 81 e ss.). 

Ambas as legislações são icônicas na regulação da responsabilidade 

civil no âmbito privado. O Código de Defesa do Consumidor regula a 

responsabilidade civil nas relações de consumo, na condição de microssistema 

e o Código Civil de 2002, na qualidade de macrosistema, as demais relações 

civis, de forma residual. O CDC extrai do Código Civil, os conceitos de direito 

                                                            
46 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 12.  
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material que não dispõe devido a sua condição de sistema dependente do 

Estatuto Civilista. 

 

2.3 UM DIÁLOGO ENTRE A RESPONSABILIDADE CIVIL E O DIREITO DE  

DANOS 

 

A responsabilidade civil, como já acompanhado nos tópicos 

anteriores, é um instituto que vem evoluindo ao longo dos séculos e atravessou 

várias crises e a principal delas resultou no reconhecimento da responsabilidade 

civil objetiva, fundada no risco da atividade, em resposta à demanda da 

sociedade de risco. 

Mais uma vez, a responsabilidade civil sofre outra crise, cujo objeto 

da discussão é o agravamento do pressuposto risco, que incorporou novos 

contornos e abrangência, com o advento da era científico-tecnológica, causa do 

adensamento da incidência dos danos de massa e, consequentemente, da 

necessidade das vítimas serem ressarcidas e doutro lado, o pesado ônus com a 

indenização. 

Nos danos de massa, os prejuízos tomam proporções avultosas, a 

ponto dos autores dos danos, quando identificados, na maioria das vezes, não 

terem como suportar o ônus das indenizações, o que inviabiliza a efetiva 

indenização das vítimas.    

É dessa problemática que surge o debate entre a responsabilidade 

civil tradicional e o Direito de Danos. 

O chamado Direito de Danos, segundo Otavio Luiz Rodrigues Junior, 

surgiu a partir de três momentos distintos: o primeiro momento (1930-1950), 

marcado pelo discurso da dogmática brasileira e francesa, “[...] que reconheceu 

o impacto da chamada sociedade industrial nas relações de produção e na 

distribuição dos riscos nos vínculos submetidos à responsabilidade delitual”47.  

O segundo momento (1980-1990), definido pelo advento do Código 

de Defesa do Consumidor com “[...] a positivação de mecanismos processuais 

                                                            
47 RODRIGUES JUNIOR. Otavio Luiz. Nexo causal probalístico: elementos para a crítica de um 
conceito. Revista de Direito Civil Contemporâneo: RDCC, São Paulo, v. 3, n. 8, p. 115-137, 
jul./set. 2016. 
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que facilitaram a defesa de interesses difusos coletivos”, combinando-se 

elementos de Direito Civil e de Direito do Consumidor48.  

O terceiro momento (década de 1990), na França, quando se iniciou 

a produção de trabalhos científicos, com menção aos trabalhos de Suzane 

Carval e Catherine Thibierge, que defendem “[...] a necessidade de alargamento 

das funções clássicas da responsabilidade civil para incluir a precaução e a 

prevenção, princípios centrais do Direito Ambiental49. 

No Brasil, tem sido tratado com três terminologias: responsabilidade 

pressuposta (Hironaka); responsabilidade por danos (Frota); e direito de danos 

(Levy e Menezes)50. No desenvolvimento desta pesquisa, será utilizada a 

expressão direito de danos.    

O pano de fundo do Direito de Danos, como já introduzido no início 

deste tópico, é a sociedade de risco, cujo conceito surgiu com a era da 

modernidade a partir do advento do Capitalismo e da Revolução Industrial,51 na 

qual o risco de dano e conflitos passou a ser uma constante nas relações sociais 

e econômicas.  

Diferente do que ocorria nos séculos anteriores, quando o risco da 

atividade econômica era um evento raro e extraordinário, pois vivia-se em um 

sistema agropastoril, no qual o indivíduo cultivava seu alimento, e os demais 

artefatos básicos de sobrevivência eram feitos artesanalmente. 

Com a industrialização, os bens de consumo passaram a ser 

produzidos em larga escala e a sociedade deixou de ser eminentemente rural 

                                                            
48 RODRIGUES JUNIOR, Ibidem. 
49 RODRIGUES JUNIOR, Ibidem. 
50 Conferir as obras de: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade 
pressuposta. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2005 Cf. FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. 
Responsabilidade por danos, imputação e nexo de causalidade. Curitiba: Juruá, 2014 Cf. 
LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito dos danos a um direito das 
condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012 Cf. MENEZES, Joyceane Bezerra de. O direito dos 
danos na sociedade das incertezas: a problemática do risco de desenvolvimento no Brasil. 
Civilistica.com, Rio de Janeiro, jul./set. 2012. Disponível em: http://civilistica.com/direito-dos-
danos/. Acesso em: 20 jan. 2019. 
51 Modernização significa o salto tecnológico de racionalização e a transformação do trabalho e 
da organização, englobando para além disto muito mais: a mudança dos caracteres sociais e 
das biografias padrão, dos estilos e formas de vida, das estruturas de poder e controle, das 
formas políticas de opressão e participação, das concepções de realidades e das normas 
cognitivas. O arado, a locomotiva a vapor e o microchip são, na concepção sociocientífica da 
modernização, indicadores visíveis de um processo de alcance muito mais profundo, que 
abrange e reconfigura toda a trama social, no qual se alteram, em última instância, as fontes da 
certeza das quais se nutre a vida (KOSELLECK, 1977; LEPSIUS, 1977; EISENSTADT, 1979 
apud BECK, Ulrick. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de 
Sebastião Nascimento. São Paulo: Ed. 34, 2010. p. 23). 
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para ser urbana. O fenômeno da urbanização trouxe as pessoas que 

trabalhavam e viviam no campo para viverem nas cidades e trabalharem na 

indústria. 

A atividade econômica passou a ser algo complexo, pois o seu 

desempenho demandava atividades acessórias, complementares e em cadeia, 

que guardavam potencial risco à sociedade. A título de ilustração, tem-se os 

relatos de que no século XIX, marujos, que caíam das embarcações no rio 

Tâmisa, não morriam afogados, mas intoxicados pelos vapores e gases tóxicos 

contidos dentro do rio52.   

Na sociedade moderna, o risco tornou-se acentuado e, na era pós-

moderna, com a revolução tecnológica, o advento da era informação, o 

surgimento da internet e da biotecnologia, tomou proporções complexas e 

globais. 

Nesse cenário de pós-modernidade, surge o “Direito de Danos” com 

uma proposta de solução para mais uma denominada “crise da responsabilidade 

civil”, ao argumento de que a responsabilidade civil, disposta no Código Civil, 

diante da grande quantidade e variedade de danos que a sociedade de risco 

proporciona, revela-se insuficiente para uma assegurar uma indenização justa e 

adequada. A mesma doutrina acrescenta que não se trata do fim da teoria da 

responsabilidade civil, mas de uma expansão ou cisão desse ramo53. 

O principal objetivo do Direito de Danos é a satisfação integral dos 

direitos das vítimas, propondo mecanismos para a efetiva indenização e, para 

alcançar esse objetivo, propõe além da responsabilidade objetiva, a 

desoneração da vítima de demonstrar a culpa do agente e a flexibilização do 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido.  

Defende que a superação do pressuposto da culpa não é suficiente 

para alcançar a efetiva indenização em determinadas situações, notadamente, 

quando se tratar de danos por violação a direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. 

                                                            
52 BECK, Ulrick. Op. cit., p. 23.  
53 LOPEZ, Tereza Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. 
São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 58 Cf. LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: 
de um direito dos danos a um direito das condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. p. 224-227. 
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Nesta senda, oportuna se faz transcrever e tornar retórica a pergunta 

formulada por Pablo Malheiros da Cunha Frota: “[...] os pressupostos da 

responsabilidade civil estão superados, a tornar indispensável a travessia para 

a ideia de responsabilidade por danos?54. 

Dentro da proposta do Direito de Danos registra-se o propósito de 

realizar o bem comum por meio da prevenção, reparação ou compensação dos 

danos, fazendo-se justiça corretiva, distributiva ou comutativa55.  

O Direito de Danos defende a ampliação das funções da 

responsabilidade civil, acrescentando-lhe as funções preventiva e punitiva, com 

maior enfoque para a justiça distributiva. 

Em contraponto, Nelson Rosenvald afirma que a responsabilidade 

civil é uma expressão fluída por se comportar em conformidade com tempo e o 

espaço em que é colocada, podendo exprimir uma ideia de reparação, punição 

ou precaução56, não havendo necessidade de um novo ramo ou disciplina para 

acompanhar a dinâmica social. 

Já a ordem civilista brasileira, através do Código Civil de 2002, só 

admite a função compensatória da responsabilidade civil, ao dispor que “[...] a 

indenização mede-se pela extensão do dano” (art. 944), não aceitando a função 

tríplice, sob a lógica de que a função preventiva é anterior ao dano e a 

compensatória é posterior ao dano.  

No mesmo sentido, Carrá defende que a função preventiva ou de 

precaução não faz parte do universo da responsabilidade civil, pois é própria de 

outros ramos do direito, dentre eles, destaca-se o direito ambiental e até mesmo 

o processual, cuja lógica é prevenir e não reparar o dano57.  

                                                            
54 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos e a superação da ideia da 
responsabilidade civil: reflexões. In: ROSENVALD, Nelson; MILAGRES, Marcelo (org.). 
Responsabilidade civil: novas tendências. São Paulo: Editora Foco Jurídico, 2017. p. 211-
227. 
55 BONNA, Alexandre Pereira. A crise ética da responsabilidade civil: desafios e perspectivas. 
In:  LEAL, Pastora do Socorro Teixeira; SANTANA, Ágatha Gonçalves (org.). 
Responsabilidade Civil no Século XXI e a construção dos Direitos de Danos. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 112.  
56 ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 21. 
57 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: 
limites epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: 
Atlas, 2015. p. 40.  
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O Direito de Danos, diferente da responsabilidade civil, cinge-se da 

função tríplice da indenização, baseada no pressuposto de que pode haver 

responsabilidade sem dano (o chamado “dano normativo”), somente pela 

conduta antijurídica, passível de causar dano ou potencialmente lesiva.  

A função preventiva justifica-se na necessidade de uma efetiva 

proteção à pessoa humana, no intuito interceptar a conduta potencialmente 

danosa, a fim de evitar ou dissuadir a ocorrência do ilícito e dos danos que possa 

eventualmente ocorrer58. 

A responsabilidade civil, por sua vez, tem por fundamento principal o 

dano – a lesão, o prejuízo que as condutas antijurídicas causam as vítimas. 

Atribui-se a validade dessa afirmação a previsão legal contida no art. 186 do 

Código Civil de 2002 “[...] aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito” [destacou-se]. 

Nesse breve diálogo, o Direito de Danos, no intuito de justificar sua 

construção teórica, tece algumas críticas à responsabilidade civil, tais como59: 

a) que a responsabilidade civil se concentra no comportamento do 

ofensor e não na reparação ao ofendido;  

b) a responsabilidade civil concede ao ofensor a liberdade de optar 

por causar o dano ou não, dando-lhe margem para fazer uma 

análise utilitarista ou econômica, não admitindo condenação por 

danos punitivos;  

c)  a não admissão dos princípios da precaução e da prevenção que 

acarreta a ausência de tutelas inibitória em face do risco de dano 

potencial e do dano iminente;  

d) a adoção da teoria do nexo causal fenomênico, apontado como 

correto a teoria do nexo causal jurídico;  

                                                            
58 VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. Responsabilidade civil preventiva: a proteção contra 
a violação dos direitos e a tutela inibitória material. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 91-94. 
59 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos e a superação da ideia da 

responsabilidade civil: reflexões. In: ROSENVALD, Nelson; MILAGRES, Marcelo (org.). 
Responsabilidade civil: novas tendências. São Paulo: Editora Foco Jurídico, 2017. p. 211-
227. 
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e) a admissão de responsabilidade somente com dano certo, 

excluindo-se a reparabilidade do dano hipotético e do dano 

potencial.   

Extrai-se das críticas direcionadas à responsabilidade civil, 

formuladas pela doutrina, que o Direito de Danos ou Responsabilidade por 

Danos demonstra ser um sistema aberto, flexível, que comporta em seu 

arcabouço teórico-metodológico, princípios e conteúdos pertencentes à 

disciplinas distintas do Direito Civil, rompendo com a separação entre o Direito 

Público e o Privado, estabelecendo uma interação dinâmica entre as duas 

esferas, indo de encontro ao racionalismo teórico-metodológico da 

responsabilidade civil. 

Nas palavras de Rodrigues Júnior, o Direito de Danos ao impor as 

funções preventivas e punitivas ao instituto da responsabilidade, manifesta o 

propósito de realizar justiça corretiva e distributiva, assumindo uma função 

regulatória, fiscalizatória e punitiva das condutas, que implica em transferir ao 

Direito Civil, notadamente à responsabilidade civil, funções atinentes ao poder 

de polícia do Estado60. 

Nota-se que tanto a responsabilidade civil quanto o denominado 

Direito de Danos tem por objetivo central a proteção da vítima diante do impacto 

das novas tecnologias sobre a produção de riscos e também do já assentado 

processo de securitização de inúmeros riscos com os quais a sociedade passou 

a conviver desde a revolução industrial61.  

Identifica-se, também, que o Direito de Danos para alcançar o que 

propõe, utiliza-se de elementos que se apresentam incompatíveis com a 

essência da responsabilidade civil, o que põe em dúvida a afirmação de que o 

Direito de Danos consiste na evolução ou mesmo em um ramo da 

responsabilidade civil, tendo em vista que a evolução de um instituto jurídico não 

pode anular sua matriz, sua origem, suas raízes. 

Com base nessa breve incursão, pode-se ingressar na pesquisa 

sobre o dano moral com o propósito de conhecê-lo em suas origens, conceito, 

classificação, do que se ocupará o capítulo seguinte.  

                                                            
60 RODRIGUES JUNIOR, Ibidem. 
61 Ibidem. 



35 
 

3 NOVOS DANOS 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Nos últimos anos, a responsabilidade civil tem enfrentado um 

problema que se tem denominado de “guerra de etiquetas” e “torre de babel”62, 

fenômeno identificado no Direito Comparado, com origem no Direito Italiano, no 

qual, a cada direito fundamental ou direito da personalidade violado, que cause 

prejuízo à vítima, tem-se uma nova adjetivação de dano, como: ofensa à saúde, 

tem-se um “dano biológico”; o descumprimento de um contrato de viagem em 

férias, tem-se um “dano por férias arruinadas”63 etc. 

Partindo-se do pressuposto que o dano moral é uma das espécies do 

gênero do dano extrapatrimonial, far-se-á, nesse capítulo, um apanhado dos 

principais "novos danos" que a doutrina e a jurisprudência têm tratado desde 

meados do século XIX até os dias atuais. 

Nesse contexto, oportuno se faz rememorar o que foi afirmado no 

capítulo anterior, de que só haverá dano se houver prejuízo ou ofensa a um bem 

ou interesse juridicamente tutelados. 

Essa premissa confere validade a afirmação de que a reparação civil 

visa tutelar a defesa dos direitos que são legalmente conferidos à pessoa 

humana, pois quando um desses direitos é ofendidos ou violado, acarretando 

prejuízo ao ofendido, nasce, portanto, o dever de indenizar. 

O elenco de direitos tutelados não pode ser taxativo, precisa ser 

aberto, disposto a recepcionar os direitos que fazem parte da gama de direitos 

que o princípio da dignidade da pessoa humana trouxe para o núcleo dos direitos 

fundamentais, com influência ampliativa sobre o elenco dos direitos da 

personalidade. 

                                                            
62 Cf. FACCHINI NETO, Eugenio; WESENDONCK, Tula. Danos existenciais: “precificando” 
lágrimas? Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, n. 12, p. 229-267, jul./dez. 
2012.  
PAMPLONA FILHO, Rodolfo; ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos Vilas Boas. A torre de babel das 
novas adjetivações do dano. Direito UNIFACS - Debate virtual, Salvador, n. 176, 2015.   
63 BARBOSA, Fernanda Nunes. “Dano de férias arruinadas” e vulnerabilidade do consumidor 
turista: comentários à ApCiv 70057947830 do TJRS. Revista de Direito do Consumidor: 
RDC, [s. l.], v. 23, n. 93, p. 383-395, maio/jun. 2014. 
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Nesse contexto, destaca-se a distinção que a doutrina faz entre 

direitos da personalidade e direitos fundamentais. A corrente doutrinária 

tradicional, que não adota a metodologia civil-constitucional, entende que os 

direitos de personalidade dizem respeito à relação civil, ou seja, entre 

particulares, fundada no Direito Civil, e os direitos fundamentais tratam da 

relação entre indivíduo e Estado, fundada no Direito Constitucional. 

Sobre o tema, Jorge Miranda faz a seguinte ponderação: 

 
Os direitos fundamentais pressupõem relações de poder, os direitos de 
personalidade relações de igualdade. Os direitos fundamentais têm 
uma incidência publicística imediata, quando ocorra efeitos nas 
relações entre os particulares; os direitos de personalidade uma 
incidência privatística, ainda quando sobreposta ou subposta à dos 
direitos fundamentais. Os direitos fundamentais pertencem ao domínio 
do Direito Constitucional, os direitos da personalidade ao do Direito 
Civil64. 

 
A doutrina que adota a figura do Direito Civil Constitucional, na visão 

de Netto Lôbo, compreende os direitos da personalidade sob uma ótica 

pluridisciplinar, estabelecendo-os como espécie do gênero direitos 

fundamentais65. 

Sobre essa classificação, há quem discorde sob o argumento de que 

nem todos direitos da personalidade são direitos fundamentais e vice-versa, a 

exemplo da autonomia de vontade e liberdade contratual, que são direitos da 

personalidade, mas não possui status de direito fundamental porque não são 

essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana. Ainda nesse raciocínio, tem-

se o direito à propriedade (XXII, art. 5º da CF/88) que é direito fundamental e não 

se constitui em direito da personalidade66. 

Portanto, o que se constata é que o elo de ligação e interação que se 

estabelece entre direitos da personalidade e os direitos fundamentais é o 

princípio da dignidade da pessoa humana, que insere os direitos de uma 

categoria na outra, o que não os torna dependentes um do outro nem retira a 

autonomia conceitual que cada categoria tem67. 

                                                            
64 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: direitos fundamentais. Coimbra: 
Coimbra, 1993. p. 58. 
65 NETTO LÔBO, Paulo Luiz. Direito das Obrigações. Brasília: Brasília Jurídica, 1999. p. 57. 
66 LUTZKY, Daniela Courtes. A reparação dos danos imateriais como direito fundamental. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 370. 
67 LUTZKY, Daniela Courtes. Op. cit., p. 381. 
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O dano extrapatrimonial tanto pode decorrer de uma ofensa a um 

direito da personalidade quanto a um direito fundamental. Sabe-se que, em 

regra, haverá identidade de classificação como direito fundamental, para a 

maioria dos direitos da personalidade, como ocorre com o direito à privacidade 

que no movimento de interação entre direitos fundamentais e direitos da 

personalidade passou a ser objeto da chamada tutela geral da privacidade. 

Nessa tutela estão inseridos vários outros direitos, tais como: o direito 

ao sigilo, o direito à intimidade, o direito à imagem, o direito à honra, o direito à 

proteção dos dados pessoais, o “direito ao esquecimento”. O direito à 

privacidade e o direito ao esquecimento em razão do contexto social atual, 

caracterizado pela era digital, será abordado com mais vagar devido a 

importância que apresenta para o tema que ora se debate. 

 

3.1.1 Direito à privacidade na era digital 

 

É característica dos Estados Democráticos de Direito, a consagração 

e proteção dos direitos fundamentais à privacidade e à intimidade. A privacidade, 

como já exposto, trata-se de direito fundamental, garantido e protegido pela 

Constituição Federal e apresenta-se como um limite para atividade estatal diante 

das liberdades pessoais, rege, em termos de limitação, as relações horizontal e 

vertical, ou seja, entre particulares e entre o particular e o Estado, 

respectivamente. 

Ao longo do tempo, o conceito de privacidade foi sendo construindo e 

agregou os valores de cada período histórico que percorreu. Na Roma antiga, 

com base no direito romano-germânico, a abertura de cartas endereçadas à 

outra pessoa era considerada crime68. Nessa época, já podia ser identificado o 

direito ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados 

e telefônicas. 

                                                            
68 QUEIROZ, Mary Elbe Gomes. A Inexistência de Sigilo Bancário para o Fisco. [20--]. 
Disponível em: https://www.ibet.com.br/download/Mary%20Elbe%20Gomes%20Queiroz.pdf. 
Acesso em: 24 jun. 2018. 
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Tratando-se da origem etimológica do vocábulo privacidade, registra-

se a sua origem na Roma antiga, com o adjetivo privatus que fazia a distinção 

entre o que era privado e o que era público (publicus)69. 

Privatus também se referia ao cidadão que não exercia cargo público. 

Assim, privatus distinguia tudo o que não era público, no sentido de não 

pertencer à coletividade (povo romano) e não dizer respeito ao Estado70. 

Na Antiguidade Clássica, o cidadão que não tinha conotação pública, 

mas somente privada, era destituído de respeito e digno de reprovação71. Essa 

concepção é diferente da que se conhece hodiernamente, identificando-se na 

concepção atual a derivação da distinção entre o público e o privado. 

A concepção moderna de privacidade vem do inglês privacy e carrega 

consigo características típicas do direito liberal-burguês moderno, com destaque 

para a individualidade, o patrimônio e o voluntarismo, sintetizada no “direito a 

ficar só”, retratado no artigo Right to bet let alone (1890), de autoria dos juristas 

norte-americanos Warren e Brandeis, publicado na Harvard Law Review, 

conceito posteriormente adotado pela Suprema Corte dos Estados Unidos72. 

Do debate estabelecido entre Heinrich Henkel e Heinrich Hubmanno, 

segundo Carlos Nelson Konder, infere-se que: 

 
[...] o ‘direito a ficar só’ ou o ‘direito a ser deixado só visa a proteção 
jurídica de espaços livres de vigilância para o desenvolvimento da 
personalidade; a defesa de uma existência pessoal única contra 
perturbações exteriores, como o assédio e a observação e sob essa 
acepção original, a proteção jurídica da privacidade tinha como 
corolários a tutela da imagem; o sigilo profissional, de comunicações e 
bancário; e a inviolabilidade de domicílio. A principal ameaça a esse 
direito era identificada na imprensa, que começava a ganhar destaque 
na sociedade civil. Tornou-se popular sua estruturação sob o modelo 
de círculos concêntricos: à esfera mais ampla da privacidade sucedia 
a mais restrita da intimidade, acessível somente a pessoas muito 
próximas, e, enfim, a esfera do segredo, contendo aquilo a que 
somente seu titular tinha acesso73. 

 
A partir do século XIX, com o desenvolvimento das primeiras mídias, 

como a fotografia que trouxe a facilidade de reprodução de qualquer imagem, 

                                                            
69 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 317-318. 
70 Ibidem. 
71 POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 317-318. 
72 KONDER, Carlos Nelson. Privacidade e corpo: convergências possíveis. Pensar (UNIFOR), 
v. 18, p. 352-398, 2013. Disponível em: http://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/2696/pdf. 
Acesso em: 24 jun. 2018. 
73  Op. cit., p. 358. 
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dotada de um significativo poder de disseminação da informação através da 

mídia impressa, que o conceito de privacidade se aproximou do que hoje é 

conhecido, trazendo consigo os problemas que lhe são peculiares74. 

O caso “Manola vs Myers” julgado pela Suprema Corte de New York, 

ratifica esse marco histórico, da interferência das mídias sobre a privacidade. 

Carlos Nelson Konder relata o caso de Manola, que em uma cena da peça de 

teatro, na qual aparecia com roupas íntimas, viu-se surpreendida pelo espocar 

do flash da câmera de um fotógrafo jornalístico, que se escondera entre os 

objetos cenográficos no palco. Manola ao compreender o que tinha ocorrido, se 

cobriu com um cobertor e fugiu do palco no meio do espetáculo75. 

Mas foi no segundo pós-guerra mundial, com o advento das modernas 

tecnologias, a invenção dos computadores e com o surgimento da internet e sua 

disseminação, que o conceito de privacidade iniciou o processo de diversificação 

que se enfrenta hoje, especialmente no que diz respeito a proteção dos dados 

pessoais. 

Na “era digital”, também denominada de “era da informação”, a 

individualidade, representada pelo conjunto de dados pessoais, está 

armazenada em banco de dados, dispostos ao poder e ao controle de outras 

pessoas ou entidades, sujeitos à manipulação e utilização, na maioria das vezes 

sem autorização de seu titular. 

A difusão instantânea da informação, através das redes sociais, blogs, 

correio eletrônico, site de buscas etc., por um lado democratiza a informação, de 

forma que  informações que antes eram segredadas do conhecimento da 

população, são reveladas e postas ao crivo da sociedade, mas por outro, 

aumenta a exposição dos que recebem a informação porque ao mesmo tempo 

em que recebem a informação, estão, muitas vezes, involuntariamente, 

transferindo dados pessoais que se não fosse em função desse contexto de 

abertura, não seriam revelados. 

A sociedade, na atual conjuntura de disseminação instantânea e 

globalização das informações, depara-se com um paradoxo - o da mitigação e 

                                                            
74 PEIXOTO, Erick Lucena Campos; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos. Breves notas sobre a 
ressignificação da privacidade. Revista Brasileira de Direito Civil - RBDCivil, Belo Horizonte, 
v. 16, p. 35-56, abr./jun. 2018. p. 37. 
75 KONDER, Carlos Nelson. Op. cit., p. 358.  
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ampliação do direito à privacidade. Mitigação da privacidade porque se a 

exposição é consentida, os dados deixam de ser privados e passam a ser 

públicos; e ampliação porque embora a exposição seja voluntária, as proporções 

que ela pode tomar e os danos que pode causar são imprevisíveis. 

Outro ponto que flexibiliza o direito à privacidade, é o risco, o medo e 

a violência que tem assolado a sociedade contemporânea, que renuncia à uma 

porção de sua privacidade em troca de segurança e proteção, o que credita 

procedência à afirmação de Alexandre Freire de que o “mundo deste século 

busca desenfreadamente um novo paradigma - a busca pelo o quê e o onde. O 

ser ou o ter foram objetivos enfatizados até o século XX, e embora ainda sejam 

importantes em muitas sociedades, pouco a pouco perdem espaço para a 

sociedade vigiada”, marcada pela busca constante de informações76. 

Nesse contexto de variedade, sofisticação e indeterminação de 

conceitos, o arquétipo que estabelece que a privacidade é o gênero do qual a 

vida privada e a intimidade são espécies, demonstra-se superado. A privacidade 

tornou-se uma expressão “guarda-chuva”, pois abriga diferentes direitos da 

mesma família e dentre eles, estão inseridos com destaque, o direito ao sigilo, o 

direito à intimidade, o direito à imagem, o direito à honra, o direito à proteção dos 

dados pessoais77. 

Esse rol de direitos não é fechado, mas sim, aberto, seguindo o 

parâmetro constitucional de que “[...] os direitos e garantias expressos na 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte” (§ 2º, art. 5º)78. 

 

 

 

 

                                                            
76 FREIRE, Alexandre. Inevitável mundo novo: o fim da privacidade. São Paulo: Axis Mundi, 
2006. p. 25-26. 
77 PEIXOTO, Erick Lucena Campos; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos. Breves notas sobre a 
ressignificação da privacidade. Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil, Belo Horizonte, 
v. 16, p. 35-56, abr./jun. 2018. p. 47. 
78 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado 
em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de 
Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 99/2017 e pelo Decreto 
Legislativo no 186/2008. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017. 
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3.1.2 Direito ao esquecimento 

 

O direito ao esquecimento está vinculado ao direito à privacidade e 

sua terminologia, segundo Anderson Schreiber, é imprópria, pois não se trata do 

direito ao esquecimento de fatos pretéritos “nem de apagar o passado ou 

reescrever a História”, mas sim, da pessoa humana não ser estigmatizada, 

identificada, percebida a partir daquele dado do passado, não mais condizente 

com sua identidade e situação atual79. 

O direito ao esquecimento vem do diritto all’ oblio, com origem no 

direito italiano, reconhecido, inicialmente, no campo do direito penal, com 

referência a ressocialização de ex-detentos, que não devem ser 

permanentemente identificados por sua condição anterior, impedindo o seu 

retorno à vida em sociedade80. 

O campo de incidência da proteção e garantia do direito de não ser 

permanentemente identificado e vinculado por atos ou fatos ocorridos no 

passado, que não tem mais relevância ao interesse público em função do 

transcurso temporal, não se limita ao exame dos antecedentes criminais de uma 

pessoa, mas a tudo que a ela se reporta no curso de sua vida, principalmente 

sobre o que é armazenado na rede mundial de computadores (internet), nas 

mídias e redes sociais, nos sites de busca, etc. 

O direito ao esquecimento, anexo ao direito à privacidade, consiste 

em um dos direitos da personalidade e está inserido dentro do conceito de 

“pessoa e identidade digital” (personne et identité numérique), sobreposta à 

personalidade e à identidade social81. 

Esse tema, também, diz respeito à proteção do uso indevido de 

informação e dados pessoais, que no Brasil tem regulação através da Lei de 

Regulação Geral da Internet, denominada de Marco Civil da Internet (Lei Federal 

                                                            
79 SCHREIBER, Anderson. Manual de direito civil contemporâneo. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018. p. 143-144. 
80 Ibidem. 
81 ROCHFELD, Judith. Les grands notions du droit privé. 2. ed. Paris: Presses Universitaires 
de France, 2013. p. 71-72. Cf. VERONESE, Alexandre; MELO, Noemy. O Projeto de Lei 
5.276/2016 em contraste com o novo Regulamento Europeu (2016/679 UE) = The Brazilian 
Personal Data Protection Bill in comparison to the new European Community Regulation 
2016/679. Revista de Direito Civil Contemporâneo: RDCC, São Paulo, v. 5, n. 14, p. 71-99, 
jan./mar. 2018. 
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12.985/2014) e pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal 

13.709/2018) que entrará em vigor em agosto de 2020. 

A admissibilidade do direito ao esquecimento é distribuída em três 

correntes doutrinárias, a primeira que nega a existência de um direito ao 

esquecimento (pró-informação); a segunda que admite de forma ampla a 

existência de um direito ao esquecimento (pró-esquecimento); e a terceira 

denominada de “intermediária” defende a convivência regrada pelo método da 

ponderação entre a liberdade de informação e o direito ao esquecimento, como 

desdobramento da proteção geral da privacidade82. 

O direito ao esquecimento, como se vê, é um tema controvertido, cuja 

admissibilidade não é pacífica nem dominante na doutrina, contudo no Direito 

Brasileiro e no Direito Europeu, a proteção desse direito tem sido bastante 

invocada. 

O caso mais emblemático do Brasil é o que trata da rememoração 

televisiva do caso criminal “Aida Curi”, cujo fato delituoso ocorreu no ano de 

1958, judicializado no Recurso Especial nº 1.335.153/RJ e Recurso 

Extraordinário 1.010.606/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 

O caso relata que uma importante rede de televisão brasileira trouxe 

à tona, em sua programação, o relato detalhado dos fatos e do julgamento que 

condenou os acusados pelo homicídio doloso de Aida Curi. 

A família da vítima, insatisfeita com o retorno da divulgação do 

ocorrido, invocando o direito ao esquecimento que, neste caso, consistiu na 

rememoração de um fato doloroso para toda a família, ocorrido há vários anos, 

ajuizou uma ação reparatória contra a emissora, por danos morais, materiais e 

à imagem. 

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sentença que 

foi confirmada em segunda e terceira instâncias, sob o fundamento da garantia 

da livre expressão da atividade de comunicação, independente de censura ou 

licença, notadamente porque os  fatos expostos no programa televisivo eram de 

conhecimento público; no passado tinham sido amplamente divulgados pela 

imprensa; a matéria discutida e noticiada ao longo dos anos, inclusive, nos meios 

acadêmicos, razão pela qual, os meios de comunicação tinham o direito-dever 

                                                            
82 SCHREIBER, Anderson. Manual de direito civil contemporâneo. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018. p. 143-144. 
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de informar, o qual se sobrepõe ao interesse individual dos que desejam 

esquecer o passado. 

A parte sucumbente, ou seja, os familiares da vítima, interpuseram 

recurso especial e extraordinário, cujo seguimento foi negado, contudo 

interpuseram agravo de instrumento da decisão denegatória do seguimento dos 

recursos, encontrando-se a causa pendente de julgamento no Supremo Tribunal 

Federal. O julgamento do referido caso será o primeiro precedente sobre a 

matéria no âmbito do STF. 

Esse é um caso que, em primeira e segunda instâncias se negou 

indenização por violação do direito ao esquecimento, mas há casos, no Brasil, 

que esse direito foi reconhecido, como se infere do caso conhecido como 

“chacina da candelária”. 

No caso da “chacina da candelária”, um dos réus que, submetido a 

júri, foi absolvido por negativa de autoria pela unanimidade dos membros do 

Conselho de Sentença, ajuizou ação de reparação de danos morais contra a 

emissora de televisão, sob a alegação de que a emissora-ré levou, contra a sua 

vontade, “[...] a público situação que já havia superado, reacendendo na 

comunidade onde reside a imagem de chacinador e o ódio social, ferindo, assim, 

seu direito à paz, anonimato e privacidade pessoal, com prejuízos diretos 

também a seus familiares”83. 

Nesse caso, o STJ reconheceu o direito ao esquecimento, como um 

direito de não ser lembrado contra a sua vontade, notadamente por ter sido 

absolvido pelo crime que lhe fora imputado84. 

Como se vê, o direito à privacidade e seus desdobramentos, com o 

advento da era digital e tecnológica, tem-se apresentado como um dos maiores 

campos de incidência de dano extrapatrimonial. 

Os danos decorrentes de ofensa à privacidade têm apresentado uma 

dinâmica diversificada, pois são identificados em vários aspectos da 

                                                            
83 SILVA, Bruno Batista da. Direito ao esquecimento: mecanismo de proteção dos direitos da 
personalidade. JUS.com.br. 2017. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/55014/direito-ao-
esquecimento-mecanismo-de-protecao-dos-direitos-da-personalidade. Acesso em: 12 nov. 
2018. 
84 BRASIL. Superior Tribunal da Justiça. REsp. 1.335.153/RJ, 4º turma, Rel. Luis Felipe 
Salomão, julgado em 28.05.2013, DJe 10.09.2013.  
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personalidade humana, transbordando da acepção clássica do dano moral, 

trazendo novas pautas para o debate da responsabilidade civil. 

 

3.2 DANO EXISTENCIAL: CONCEITO E INTERAÇÃO COM OS DANOS           

BIOLÓGICO, ESTÉTICO, TEMPORAL, PSÍQUICO E MORAL 

 

3.2.1 Conceito 

 

O reconhecimento jurídico do dano existencial, teve sua origem no 

Direito Italiano, embrionariamente, em um movimento jurisprudencial iniciado em 

1950, e mais precisamente, a partir de 1993, pelas mãos dos Professores Paolo 

Cedon e Patrícia Ziviz, com repercussão e consolidação na jurisprudência 

italiana85. 

Esse movimento representou uma resposta de insatisfação ao 

sistema de reponsabilidade civil italiano, fundamentado no princípio da 

tipicidade86, o qual preconizava que o dano extrapatrimonial devia ser indenizado 

apenas nos casos previstos em lei e que o dano causado por uma conduta 

criminosa obrigava o culpado ou o responsável pelo culpado a indenizar87. 

Nesse sistema indenizatório restrito à tipicidade legal e à existência 

de um crime antecedente, como evento danoso, os danos decorrentes de ilícito 

civil deixavam de ser indenizados, por não constarem no rol tipificado pelo 

ordenamento jurídico italiano. 

Diante da demonstrada insuficiência desse sistema, surgiu o 

reconhecimento da reparabilidade do “dano existencial”88, independentemente 

                                                            
85 LOPES, Tereza Ancona. Dano existencial. Revista de Direito Privado: RDPriv, [s. l.], v. 15, 
p. 287-302, jan./mar. 2014. 
86 O art. 2.059 do Código Civil italiano em associação com o art. 185 do Código Penal Italiano 
dispõem, respectivamente, que “Danni non patrimoniali. Il danno non patrimoniale deve essere 
risarcito solo nei casi determinati dalla legge” e “Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma 
delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, 
obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono 
rispondere per il fatto di lui”. 
87 SOARES, Flaviana Rampazzo. Responsabilidade por dano existencial. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2009. p. 41. 
88 O dano existencial apresenta figuras jurídicas correspondentes em outros países, 
respeitando-se as devidas diferenças em seus fundamentos, Na França, chama-se préjudice 
d’agrément; nos Estados Unidos e no Reino Unido, loss of amenities of life; na Alemanha, 
depois da reforma do BGB em 2002, com o acréscimo do § 253 inciso que estabelece a 
indenização por dano ao corpo, à saúde, à liberdade e autodeterminação sexual, além de 
compensação em dinheiro pelos danos extrapatrimoniais; no Peru existe o daño al proyeto de 
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da indenização pelo dano material sofrido pelo ofendido e da existência de ilícito 

penal, rompendo, portanto, a barreira legislativa da tipicidade89. 

O rompimento dessa barreira legislativa foi realizado por meio de uma 

interpretação constitucional dos artigos 2.043 e 2.059 do Código Civil Italiano90, 

fundamentada na tutela dos direitos invioláveis da pessoa humana, prevista nos 

artigos 2º, 3º e 32 da Constituição Italiana. O direito à saúde foi o direito 

fundamental eleito para a construção jurisprudencial de que “qualquer ofensa à 

saúde da pessoa devia ser considerada dano injusto'’ autorizando a indenização 

civil, independente da ocorrência de ilícito penal91. 

A abertura do sistema fechado do direito italiano, com base na tutela 

do direito à saúde, propiciou o reconhecimento do “dano biológico”92, como um 

terceiro gênero de dano, passando para uma classificação tripartida dos danos 

indenizáveis (patrimonial, moral e biológico). 

O dano biológico, inicialmente, foi reconhecido, no Direito Italiano, nas 

relações de trabalho, quando trabalhadores sofriam acidentes de trabalho e 

perdiam membros e movimentos físicos em razão da atividade perigosa e 

arriscada que exerciam. 

A indenização dessas vítimas era tarifada, cujos valores eram 

dispostos em uma tabela que determinava o valor de cada perda sofrida, como 

ocorre com as tabelas criadas pelos seguros de vida. Esse tabelamento deixava 

sem indenização os demais prejuízos que aquela perda física acarretava sobre 

a vida das vítimas, surgindo a indenização do dano biológico com uma 

interpretação bastante ampliativa, para suprir essa lacuna. 

Esse terceiro gênero de dano indenizável (dano biológico), se ampliou 

de uma tal forma, a ponto de diversos tipos de danos não patrimoniais, antes 

não reconhecidos, que não se enquadravam nos conceitos tradicionais de dano 

moral ou material, mas merecedores de tutela jurídica, passassem a ser 

                                                            
vida.  Cf. LOPES, Tereza Ancona. Dano existencial. Revista de Direito Privado: RDPriv, [s. l.], 
v. 15, p. 287-302, jan./mar. 2014. 
89 MONTENEGRO, Antônio Lindberg C. Do ressarcimento de danos pessoais e materiais. 
Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 1984. p. 103. 
90 Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che há 
commesso il fatto a risarcire il danno. 
91 SOARES, Flaviana Rampazzo. Op. cit. p. 42. 
92 Dano biológico consiste em ofensa ou alteração no “aspecto exterior e morfológico da 
pessoa”; em reduções da eficiência psicofísica da pessoa, na alteração na capacidade social 
da pessoa; em redução da capacidade de trabalho em geral (SOARES, Flaviana Rampazzo, 
Ibidem). 
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impropriamente denominados de “dano biológico”, gerando insegurança jurídica 

e inexatidão técnica na qualificação do dano93. 

Diante da “desordem jurídica” que se estabelecia, o meio acadêmico 

italiano, através dos Professores Paolo Cedon e Patrícia Ziviz, na Escola de 

Trieste, encabeçou um movimento para discussão do tema, produzindo artigos 

em periódicos, na busca de um conceito que contemplasse os danos que não 

eram biológicos nem morais, mas já estavam sendo reconhecidos e indenizados 

sob uma denominação e conceituação impróprias94. 

O movimento acadêmico em conjunto com a jurisprudência italiana 

traçou as primeiras linhas conceituais do dano existencial, estabelecendo-se 

uma distinção mais clara entre as espécies do dano extrapatrimonial, 

diferenciando o dano existencial do dano biológico. 

A jurisprudência italiana em meados da década de noventa do século 

XX, afastou a classificação tripartida dos danos indenizáveis (patrimonial, moral 

e biológico) e passou a adotar o sistema quádruplo, segundo o qual, ao lado dos 

danos patrimoniais, haveria um novo gênero de danos não patrimoniais, que 

estaria subdividido em três espécies: danos morais subjetivos, danos biológicos 

e danos existenciais95. 

O Direito italiano encontrou na expressão francesa - “vida de relação”, 

umas das bases da definição do “dano existencial”. É na “vida de relação”, 

composta pelas várias relações  que permeiam a existência e o complexo de 

afazeres da vida humana, nas esferas familiar, social, cultural, afetiva, que se 

identifica o âmbito de incidência do “dano existencial”, que ocorre quando essas 

relações são afetadas negativamente, causando lesões que alterem o 

desenvolvimento normal da personalidade do sujeito e desorganizem a ordem 

pessoal ou social, circunscritas à vida do ofendido96. 

A experiência brasileira em relação ao dano existencial é incipiente, 

uma vez que existe pouquíssimos julgados que fazem menção a essa categoria 

de dano: 

 

                                                            
93 SOARES, Flaviana Rampazzo. Op. cit., p. 42-43. 
94 Ibidem.  
95 TROMBETTA, Lívia Ferreira da Silva; BERTOTTI, Daniela. Dano existencial: a nova 
perspectiva no Direito do Trabalho. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região, n. 47, 2015. Disponível em: encurtador.com.br/hjLU7. Acesso em: 20 dez. 2018.    
96 SOARES, Flaviana Rampazzo. Op. cit., p. 42-43. 
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EMENTA: Caso conhecido como das "pílulas de farinha", sendo de se 
anotar que o fato de o STJ admitir a indenização em ação civil pública 
promovida pelos danos decorrentes da ingestão do anticoncepcional 
Microvlar, da Schering [Resp. 866.636 SP], referendando-a em ação 
individual [Resp. 1.096.325 SP], constrói modalidade de sentença de 
efeito erga omnes quanto ao tema jurídico, desautorizando decisões 
diversas quando as situações fáticas se assemelham - Hipótese em 
que a autora, com a juntada de carteia e duas drágeas restantes que 
não possuíam os princípios ativos a que se destinavam, prova ter 
engravidado pela falha da indústria em não destruir os produtos 
manufaturados para testes [placebos] da máquina empacotadora 
recém adquirida e pela culpa quanto à guarda desse material que, 
infelizmente, foi inserido no comércio como produto regular - Dever de 
compensar a mulher pela concepção indesejada ou inesperada, como 
espécie de dano existencial, conforme já admitido pelo Tribunal 
Superior, inclusive em lide ajuizada por defeito de outro 
anticoncepcional produzido pela Schering [Resp. 918.257 SP] e de 
pagar pensão à filha, aceita essa fórmula de indenizar como reparação 
pela perda de chance de cumprir o princípio do cuidado previsto na 
Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na 
Convenção Internacional sobre os Direito da Criança. Agravo retido 
não provido e provimento em parte dos recursos [apenas para 
consignar que a correção monetária do dano moral tem início a partir 
da sentença que arbitrou o quantum e para elevar a verba honorária 
para 10% do valor atualizado das condenações97. 

 
O caso versa sobre o defeito no medicamento anticoncepcional 

denominado microvlar, produzido pela empresa farmacêutica Schering do Brasil, 

hoje incorporada pela Bayer, que, entre janeiro e abril de 1998, comercializou 

várias cartelas dos anticoncepcionais, sem princípio ativo, placebos, que ficaram 

conhecidos como ‘pílulas de farinha’. 

O medicamento foi lançado no mercado por um erro do laboratório 

fabricante que, ao testar uma nova máquina de embalagem, utilizou os 

comprimidos sem princípio ativo, que deveriam ter sido incinerados logo em 

seguida, mas por um desvio do material, as pílulas-teste acabaram nas 

farmácias. 

A consumidora, dentre muitas outras, adquiriu uma das unidades do 

placebo e foi surpreendida com uma gravidez não esperada, pois confiando que 

estaria fazendo de método contraceptivo, não poderia engravidar. 

A gravidez indesejada e não planejada, causada por ineficiência do 

medicamento anticoncepcional, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, 

acarretou espécie de dano existencial e a obrigação de indenização por dano 

                                                            
97 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. APL: 4820374000 SP, Relator: Enio 
Zuliani, Data de Julgamento: 29/01/2009, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
04/02/2009. 
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moral e pagamento de pensionamento a menor, a título de indenização por dano 

material. 

Do referido julgado, verifica-se que se faz menção ao dano 

existencial, mas a indenização é a título de dano moral, o que não torna esse 

julgamento, um típico caso de reconhecimento do dano existencial pelo Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

3.2.2 Dano biológico 

 

Diferentemente do “dano existencial”, o âmbito de incidência do “dano 

biológico” apresenta-se mais restrito pois se reporta à lesão à saúde física e 

psíquica, constituindo-se em um dano-evento, e o “dano existencial”, o dano-

consequência. 

Tratando-se do “dano biológico”, o dano evento reporta-se ao dano 

em si mesmo, decorrente da conduta antijurídica ou injusta, e o dano-

consequência corresponde à repercussão do dano sobre a vida, a existência e 

o cotidiano do ofendido e de seus entes próximos e seus dependentes 

econômicos e afetivos (dano existencial reflexo). 

A fim de se verificar com mais clareza a distinção entre dano-evento 

e dano-consequência, cita-se como exemplo, a perda de um membro físico 

(perna) em razão de um acidente automobilístico, como dano-evento, e a 

redução da mobilidade da vítima que não pode mais realizar as atividades que 

antes fazia, como conduzir motocicleta em sua atividade laboral e jogar futebol 

com os amigos e filhos em sua atividade recreativa, como dano-consequência. 

Do exemplo acima citado, tem-se que a perda de um membro físico 

em um acidente automobilístico por negligência de terceiro, configura-se “dano 

biológico”, e a redução da mobilidade e os efeitos negativos sobre a “vida em 

relação” da vítima, enquadra-se como “dano existencial”. 

Importante destacar, nesse contexto, que o dano biológico, na 

doutrina italiana, está disposto em dois sentidos: stricto sensu e lato sensu, 

sendo que o stricto sensu apresenta-se como espécie autônoma indenizável e o 

segundo está inserido no universo do dano existencial. Esse destaque serve de 

supedâneo para uma melhor compreensão do conceito e da abrangência do 

dano existencial. 
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Segundo Flaviana Rampazzo Soares: 

 
O dano existencial é a lesão ao complexo de relações que auxiliam no 
desenvolvimento normal da personalidade do sujeito, abrangendo a 
ordem pessoal ou a ordem social. É uma afetação negativa, total ou 
parcial, permanente ou temporária, seja a uma atividade, seja a um 
conjunto de atividades que a vítima o dano, normalmente, tinha como 
incorporado ao seu cotidiano e que, em razão do efeito lesivo, precisou 
modificar em sua forma de realização, ou mesmo suprimir de sua 
rotina. (...) Mencionada espécie de dano abrange todas as ofensas que 
não se enquadram em danos patrimoniais ou em danos biológicos, em 
sentido estrito, mas que merecem ser tutelados, por se tratarem de 
interesses juridicamente relevantes ao desenvolvimento pessoal e 
social do ser humano98. 

 
O dano biológico em sentido estrito consiste em ofensa à saúde, e 

não necessariamente à composição morfológica do sujeito, não sendo 

necessário para sua caracterização a repercussão do dano no aspecto externo 

(social, familiar, comportamental) da vítima99. 

O dano biológico apresenta as seguintes características: a) dano 

comum a todos aqueles que, em consequência de uma lesão, sofrem um 

desrespeito pelo direito à saúde consagrado na Constituição; b) dano sem 

consequências negativas no rendimento do lesado; c) dano que deve ser 

compensado de forma igual para todas as vítimas, tendo apenas em conta a 

idade e a gravidade da incapacidade temporária ou permanente100. 

A partir de um exame paralelo entre o dano biológico e o dano 

existencial, percebe-se que há autonomia entre os dois, pois afetam planos 

distintos, sendo o primeiro à saúde física e o segundo à normal rotina, ao comum 

cotidiano, à qualidade de vida da pessoa e, portanto, podem ser indenizados ao 

mesmo tempo, um não absorvendo nem excluindo o outro, semelhante ao que 

ocorre com o dano moral e o dano estético, que são cumulativos. 

Na visão de Ferreira e Bizelli101, o dano existencial diferencia-se do 

dano biológico porque, enquanto este se configura como uma doença, aquele se 

                                                            
98 SOARES, Flaviana Rampazzo. Op. cit. p. 44-45. 
99 PAMPLONA FILHO, Rodolfo; ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos Vilas Boas. A torre de babel 
das novas adjetivações do dano. Revista Fórum de Direito Civil: RFDC, Belo Horizonte, v. 3, 
n. 5, p. 29-50, jan./abr. 2014. 
100 TRIGO, Maria da Graça. Adopção do conceito de “dano biológico” pelo Direito 
Português. 2011. Disponível em: https://www.oa.pt/upl/%7B5b5e9c22-e6ac-4484-a018-
4b6d10200921%7D.pdf. Acesso em: 20 dez. 2018. 
101 FERREIRA, Keila Pacheco; BIZELLI, Rafael Ferreira. A cláusula geral de tutela da pessoa 
humana: enfoque específico no dano existencial, sob a perspectiva civil-constitucional. Revista 
de Direito Privado: RDPriv, [s. l.], v. 14, n. 54, p. 11-43, abr./jun. 2013. 
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traduz numa dificuldade (ou impossibilidade) de fazer o que se faz normalmente, 

ou que poderia fazer sem nenhum óbice se o dano não tivesse ocorrido. 

O dano biológico, no Brasil, pode ser identificado no dano estético que 

é a lesão à integridade física de uma pessoa, caracterizada pela transformação 

deformadora, duradoura ou permanente que a pessoa sofre, fazendo com que a 

vítima não tenha mais a mesma aparência anterior102. 

O dano estético, cuja autonomia já é reconhecida pela doutrina e 

jurisprudência brasileiras por meio da Súmula 387 do STJ103, confunde-se com 

o dano biológico, razão pela qual, a relação diferencial entre ele e o dano 

existencial está pautada nos mesmos argumentos dispostos a distinção entre o 

dano biológico e o dano existencial. 

No Brasil, há uma forte corrente doutrinária que defende a 

autossuficiência conceitual do dano moral para albergar todo e qualquer dano de 

cunho não patrimonial. Contudo, verifica-se que o dano estético tem caráter não 

patrimonial e pela jurisprudência brasileira é considerado autônomo em relação 

ao dano moral e, consequentemente, pode ser indenizado cumulativamente com 

o dano moral. 

 

3.2.3 Dano temporal 

 

Faz-se importante destacar o denominado “dano temporal”, como 

uma variação do dano existencial, tendo em vista que o tempo é um bem jurídico 

intrínseco à existência humana, utilizado para o exercício de atividades 

existenciais: estudo, trabalho, descanso, lazer, convívio social, cuidados 

pessoais, consumo essencial. 

No Brasil, pela pena de Marcos Dessaune104, foi criada a “teoria do 

desvio produtivo do consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado e da vida 

alterada”, que defende que o consumidor de produtos e serviços seja indenizado 

                                                            
102 RSTON, Sergio Martins. Dano Estético. In: STOCO, Rston. Doutrinas Essenciais: dano 
moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 941. 
103 BRASIL. Superior Tribunal da Justiça. Súmula n. 387: “é lícita a cumulação das 
indenizações de dano estético e dano moral”. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-
2013_35_capSumula387.pdf. Acesso em: 20 dez. 2018. 
104 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: o 
prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada. 2. ed. rev. e ampl. Vitória, ES: [s.n.], 2017. 
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pelo fornecedor que não resolva, em tempo razoável, os problemas advindos da 

relação de consumo, fazendo com que o consumidor desperdice seu tempo. 

A perda de tempo do consumidor pela conduta do fornecedor acarreta 

o que Dessaune denomina de desvio produtivo do consumidor, uma vez que o 

tempo que o consumidor perde deveria ou poderia está sendo utilizado para 

outras atividades existenciais. 

Para a pessoa humana, como ser finito que é, o tempo é um dos bens 

mais preciosos, pois nele desenvolve-se a existência humana, e o gasto 

desnecessário desse tempo com atividades improdutivas que só existem por 

ineficiência do fornecedor, implica em dano existencial indenizável. 

No Brasil, o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2018, em alguns 

poucos julgados, adotou essa teoria, para fundamentar a condenação em 

indenização por dano moral nas relações de consumo, ao confirmar os acórdãos 

que reconheceram dano moral por desvio produtivo do consumidor. 

Para efeito de ilustração, escolheu-se o REsp n. 1.763.052 - RJ, no 

qual, o STJ, em decisão monocrática, confirmou o acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que condenou um fornecedor varejista a 

pagar indenização por dano moral a uma consumidora a quem concedera um 

cartão de crédito, o qual fora bloqueado, “[...] impossibilitando-a de realizar 

compra quando se encontrava ‘na boca do caixa’, sem comunicação prévia e de 

forma infundada, expondo-a a constrangimento”105. 

O órgão colegiado de segunda instância, nesse caso, apontou que a 

hipótese dos autos bem caracterizava o que a doutrina consumerista 

contemporânea identifica como ‘‘desvio produtivo do consumo’, entendido como 

a situação caracterizada quando o consumidor, diante de uma situação de mau 

atendimento em sentido amplo precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as 

suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida, para 

tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 

Nesse julgado, percebe-se que foi reconhecido a existência do dano 

moral em função de ofensa ao direito do tempo útil do consumidor. Não foi 

reconhecido o dano temporal ou dano por desvio produtivo do consumidor, o que 

                                                            
105 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1763052/RJ. Decisão 
Monocrática, Relator para Ministro Moura Ribeiro, julgado em 24.09.2018, DJe 27.09.2018. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/stj-desvio-produtivo.pdf. Acesso em: 29 jan. 2019. 



52 
 

revela que o STJ é refratário ao movimento da adjetivação dos danos – “novos 

danos”. 

 

3.2.4 Dano psíquico 

 

Muito tem se falado sobre a existência de um “dano psíquico”, 

essencialmente decorrente de lesões sofridas nas relações de trabalho, 

causadas pelos acidentes de trabalho e assédio moral. No Brasil, na seara 

trabalhista, parte da doutrina tem reconhecido o dano moral e o dano psíquico 

como institutos autônomos, indenizáveis cumulativamente106. 

A considerada autonomia entre o dano psíquico e o dano moral está 

pautada na diferença conceitual entre os dois, pois ambos repercutem de forma 

distinta sobre a pessoa humana. O dano psíquico consiste em uma patologia 

psíquica (ausência de saúde mental), enquanto o dano moral configura uma 

lesão que causa dor ou sofrimento anímico - sem provocar um estado patológico 

no espírito107. 

Dentre os defensores da autonomia do dano psíquico destaca-se a 

Professora Pastora do Socorro Teixeira Leal que afirma que o dano psíquico 

ultrapassa as consequências do dano moral e que as cercanias do dano moral 

se estendem até o ponto em que a vítima não é prejudicada psiquicamente, com 

acometimento de sua sanidade mental, que causa incapacidade total ou parcial, 

permanente ou temporária, cuja extensão deve ser aquilatada por perícia técnica 

através de laudo médico-psiquiátrico108. 

A mesma autora, discorre que a configuração e a quantificação da 

extensão do dano psíquico dependem da particularidade de quem o sofre, pois 

é considerado dano indenizável quando o evento danoso decorrer de conduta 

antijurídica ou de abuso de direito e se não havia previsibilidade do dano por 

parte da vítima109. 

                                                            
106 LEAL, Pastora do Socorro Teixeira. Danos psíquicos na relação laboral. [S.l.: s.n.], 2017. 
1 vídeo (1h25min). Publicado pelo canal Escola Judicial TRT8. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=2Wn4Jv55t9A&list=PLhiBNLM7upWNuoezrRhsfQXXEUCirY
kVs. Acesso em: 19 jan. 2019. 
107 BARROSO, Lucas Abreu; DIAS, Eini Rovena. O dano psíquico nas relações civis e de 
consumo. Revista de Direito do Consumidor: RDC, [s. l.], v. 23, n. 94, p. 87-112, jul./ago. 
2014. 
108 LEAL, Pastora do Socorro Teixeira. Ibidem. 
109 LEAL, Pastora do Socorro Teixeira. Ibidem. 



53 
 

Para a doutrina adepta da autonomia do dano existencial e do dano 

psíquico, o conceito de dano moral se restringe à lesão e a sentimentos ou a 

estados anímicos (dor, mágoa, vexame, humilhação, ressentimento), vinculado 

a uma concepção que fizera sucesso nos foros franceses e italianos dos finais 

do séc. XIX e inícios do séc. XX, entendimento ainda hoje persistente, embora, 

significativa parcela da doutrina e jurisprudências brasileiras já se posicione e 

trabalhe para superar a subjetividade do dano moral110. 

Os teóricos do dano psíquico sustentam que este dano está 

intimamente relacionado à integridade psicofísica da pessoa humana e, em 

regra, apresenta-se invisível ou não palpável, cuja intensidade varia de pessoa 

a pessoa, e as consequências podem ultrapassar a esfera individual da vítima, 

alcançando os membros de sua família e, principalmente, as pessoas que o 

cercam e dela dependem111. 

A doutrina partidária da autonomia do dano psíquico afirma que o não 

reconhecimento do dano psíquico enfraquece juridicamente o princípio da 

proteção integral da pessoa humana, por restringir o dever de reparar 

determinados danos, prevalecendo uns em detrimento de outros112. 

O dano psíquico tem natureza biológica, corporal, pois trata-se de 

uma ofensa à saúde psíquica da pessoa humana, fazendo-se, portanto, parte do 

universo do dano biológico, cuja ofensa poderá ter consequências patrimoniais 

(material), representada pelo dever de indenização pelo custeio com o 

tratamento da doença e pensionamento pela invalidez permanente ou 

temporária da vítima, e extrapatrimonial, pelo sofrimento e alteração negativa na 

vida da vítima e de seus familiares e dependentes. 

 

3.2.5 Dano existencial x dano moral 

 

Outra distinção importante a ser feita, é a diferença entre o dano 

existencial e o dano moral. O dano moral é considerado por parte da doutrina 

                                                            
110 MARTINS-COSTA, Judith. Dano moral à brasileira. Revista do Instituto do Direito 
Brasileiro, Lisboa, ano 3, n. 9. p. 7.085, 2014. 
111 BARROSO, Lucas Abreu; DIAS, Eini Rovena. O dano psíquico nas relações civis e de 
consumo. Revista de Direito do Consumidor: RDC, [s. l.], v. 23, n. 94, p. 87-112, jul./ago. 
2014.  
112 Ibidem. 
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estrangeira e brasileira, como um dano extrapatrimonial subjetivo e interno, 

referindo-se somente à dor e sofrimento por que passa a pessoa por um dano 

anterior. 

Enquanto o dano existencial tem natureza objetiva e externa, 

reportando-se a uma alteração negativa no cotidiano e nas atividades da vítima, 

podendo ocorrer de uma forma imediata ou prospectiva (a longo prazo)113. 

Contra essa tese, Maria Celina Bodin Moraes, Judith Martins-Costa e 

Nelson Roselvand defendem que o conceito de dano moral objetivo é suficiente 

para alcançar todos os danos aos atributos da personalidade humana, em razão 

do sistema de responsabilidade civil brasileiro ser aberto e principiológico, que 

admite a proteção do conjunto de direito e interesses jurídicos tutelados pelo 

Direito114. 

A acepção objetiva do dano moral parte do princípio que os danos 

extrapatrimoniais decorrem da afronta à direito da personalidade, entendida em 

seu amplo espectro, composto por três esferas, pertinentes ao ser humano 

biológico, ao ser humano moral e ao ser humano social115. 

 

3.3 DANO DA PERDA DE UMA CHANCE: CONCEITO E NATUREZA E 

NATUREZA DO DANO 

 

3.3.1 Conceito 

 

O dano da perda de uma chance foi construído a partir da teoria da 

perda de uma chance, que teve sua origem na doutrina e jurisprudência do 

Direito Francês - perte d’une chance, com influência do Direito Italiano, até 

chegar ao Brasil. 

Sobre a data do primeiro caso que tratou da teoria da perda de uma 

chance, a doutrina se reporta ao caso francês julgado em 17.07.1889 pela 

                                                            
113 CENDON, Paolo. Trattato breve dei nuovi danni. 2011. Disponível em: 
www.giustizia.catania.it. Acesso em: 30 dez. 2018. Cf. FERREIRA, Keila Pacheco; BIZELLI, 
Rafael Ferreira. A cláusula geral de tutela da pessoa humana: enfoque específico no dano 
existencial, sob a perspectiva civil-constitucional. Revista de Direito Privado: RDPriv, [s. l.], v. 
14, n. 54, p. 11-43, abr./jun. 2013. 
114 FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil: responsabilidade civil. 5. ed. rev. e 
atual. Salvador: JusPodivm, 2018. 
115 MARTINS-COSTA, Judith. Dano moral à brasileira. Revista do Instituto do Direito 
Brasileiro, Lisboa, ano 3, n. 9, p. 7.085, 2014.  
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Chambre de Requêtes da Corte de Cassação, quando foi conferida indenização 

a um demandante pela atuação culposa de um oficial ministerial que extinguiu 

todas as possibilidades de a demanda lograr êxito, mediante o seu normal 

procedimento116. 

A incidência dessa teoria, nos países que a adotam, cujo direito é de 

origem romano-germânica, dentre eles, o Brasil, França e Itália, tem encontrado 

na responsabilidade civil médica, um campo fértil para sua aplicação, não se 

limitando a ela, pois, nos últimos anos, no Brasil, essa doutrina tem sido aplicada, 

também, na responsabilidade do profissional advogado em relação ao seu 

cliente, nas relações de consumo e demais relações jurídicas117. 

Tratando-se da responsabilidade civil pela perda de uma chance na 

seara médica, Ruy Rosado de Aguiar Jr. afirma que “em um julgamento de 1965, 

a Corte de Cassação admitiu a responsabilidade médica porque o erro de 

                                                            
116 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade Civil pela perda de uma chance. São Paulo: 
Atlas, 2013. p. 11. 
117 A teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de 
responsabilidade civil ocasionada por erro médico na hipótese em que o erro tenha reduzido 
possibilidades concretas e reais de cura de paciente que venha a falecer em razão da doença 
tratada de maneira inadequada pelo médico (BRASIL. Superior Tribunal da Justiça. REsp 
1.254.141/PR, 3ª turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/12/2012). EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. E 
CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. SORTEIO. PROMOÇÃO PUBLICITÁRIA. VIOLAÇÃO DE 
DEVER CONTRATUAL. PERDA DE UMA CHANCE. 1. A recorrente recebeu bilhete para 
participar de sorteio em razão de compras efetuadas em hipermercado. Neste constava "você 
concorre a 900 vales-compras de R$ 100,00 e a 30 casas." Foi sorteada e, ao comparecer para 
receber o prêmio, obteve apenas um vale-compras, tomando, então, conhecimento de que, 
segundo o regulamento, as casas seriam sorteadas àqueles que tivessem sido premiados com 
os vale-compras. Este segundo sorteio, todavia, já tinha ocorrido, sem a sua participação. As 
trinta casas já haviam sido sorteadas entre os demais participantes. 2. Violação do dever 
contratual, previsto no regulamento, de comunicação à autora de que fora uma das 
contempladas no primeiro sorteio e de que receberia um segundo bilhete, com novo número, 
para concorrer às casas em novo sorteio. Fato incontroverso, reconhecido pelo acórdão 
recorrido, de que a falta de comunicação a cargo dos recorridos a impediu de participar do 
segundo sorteio e, portanto, de concorrer, efetivamente, a uma das trinta casas. 3. A 
circunstância de a participação no sorteio não ter sido diretamente remunerada pelos 
consumidores, sendo contrapartida à aquisição de produtos no hipermercado, não exime os 
promotores do evento do dever de cumprir o regulamento da promoção, ao qual se vincularam. 
4. Dano material que, na espécie, não corresponde ao valor de uma das trinta casas sorteadas, 
mas à perda da chance, no caso, de 30 chances, em 900, de obter o bem da vida almejado. 5. 
Ausência de publicidade enganosa ou fraude a justificar indenização por dano moral. O 
hipermercado sorteou as trinta casas prometidas entre os participantes, faltando apenas com o 
dever contratual de informar, a tempo, a autora do segundo sorteio. Não é consequência 
inerente a qualquer dano material a existência de dano moral indenizável. Não foram descritas 
nos autos consequências extrapatrimoniais passíveis de indenização em decorrência do 
aborrecimento de se ver a autora privada de participar do segundo sorteio. 6. Embargos de 
declaração acolhidos com efeitos modificativos (BRASIL. Superior Tribunal da Justiça. EDcl no 
AgRg no Ag 1196957/DF, 4ª turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/04/2012). 
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diagnóstico levou a tratamento errado, privando a vítima de uma chance de 

cura118. 

No Brasil, a primeira aplicação da teoria da perda de uma chance 

sobre a responsabilidade do advogado, está datada de 1991 e trata-se de 

acórdão proferido na Apelação Cível 591.064.837, do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, tendo como relator, o Des. Ruy Rosado de Aguiar Jr., cuja ementa 

tem a seguinte redação: 

 
Advogado. Responsabilidade Civil. Perda de uma chance. Age com 
negligência o mandatário que sabe do extravio dos autos do processo 
judicial e não comunica o fato a sua cliente nem trata de restaurá-los, 
devendo indenizar a mandante pela perda da chance119. 

 
A doutrina brasileira sobre a teoria da perda de uma chance ainda é 

limitada e escassa, podendo-se apontar como obras importantes sobre o 

assunto, os trabalhos de Rafael Peteffi da Silva e Daniel Amaral Carnaúba, 

inspirados na doutrina francesa e de Sérgio Savi, pautado na experiência 

Italiana120. 

Savi discorre que, a princípio, a doutrina e jurisprudência italianas, 

não admitia a indenização pela perda de uma chance por entender que a chance 

seria mera expectativa de fato, dano futuro hipotético e, portanto, não 

indenizável, mas rendeu-se aos estudos favoráveis de Adriano de Cupis e 

Maurício Bocchiola e acabou por admitir o dano pela perda de uma chance como 

dano material, a título de dano emergente121. 

Bocchiola citado por Savi, ao defender a indenização das chances 

perdidas no direito italiano, analisou alguns julgados de outros países que a admitiam e 

chegou às seguintes conclusões: (i) a chance, desde que com uma probabilidade 

de sucesso superior a 50%, pode ser considerada um dano certo e, assim, ser 

indenizável; (ii) será indenizável como dano emergente e não como lucro 

                                                            
118 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Responsabilidade civil do médico. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 84, n. 718, p. 33-53, ago. 1995. Disponível em: 
http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/555. Acesso em: 19 jan. 2019. 
119 BRASIL. Superior Tribunal da Justiça do RS. Apelável Cível nº 591064837, 5º Câmera 
Cível, Relator Ruy Rosado de Aguiar Silva, julgado em 29.08.1991.   
120 Cf. SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade Civil pela perda de uma chance. São 
Paulo: Atlas, 2013. Cf. CARNÁUBA, Daniel Amaral. A responsabilidade civil pela perda de 
uma chance: a técnica na jurisprudência francesa. In: STOCO, Rui. Doutrinas essenciais: 
dano moral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1285-1315. Cf. SAVI, Sérgio. 
Responsabilidade civil por perda de uma chance. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
121 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. 2. ed. - São Paulo: Atlas, 
2009. p. 4. 
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cessante; (iii) a certeza de tal dano será valorada segundo um cálculo de 

probabilidade122. 

Rafael Pettefi da Silva, ao analisar a experiência francesa, assevera 

que a responsabilidade civil por perda de uma chance apresenta duas 

categorias: a) de dano específico e autônomo e b) como causalidade parcial123. 

Como dano específico e autônomo, diante de chances perdida, todas 

as vezes que o processo aleatório em que se encontrava a vítima é interrompido, 

com a perda definitiva da vantagem esperada e a total aniquilação das chances 

da vítima124. 

Na qualidade de causalidade parcial, funcionando como uma técnica 

para auferir responsabilidade, quando o processo aleatório chegou até o final, 

como costuma acontecer na seara médica e nas demais obrigações de meio125. 

Carnaúba, também, em análise da doutrina francesa, enfrenta a teoria 

da perda de uma chance como uma técnica decisória de reparação das chances 

perdidas, cujo objetivo é a indenização da vítima no equivalente à chance 

perdida - de obter esta vantagem, de superando a incompatibilidade entre a 

incerteza e o Direito, permitindo assim, que os interesses sobre eventos 

aleatórios recebam a merecida proteção da responsabilidade126. 

Após essa breve incursão sobre a origem e considerações gerais 

sobre a teoria da perda de uma chance no direito romano germânico, tratar-se-

á da natureza jurídica do dano. 

 

3.3.2 Natureza do dano 

 

O dano da perda de chance tem conceito e natureza distintos, a 

depender da escola doutrinária ou experiência jurídica a que se filia. A escola 

francesa tem uma acepção e a italiana, outra. 

                                                            
122 BOCCHIOLA, Maurício. Perdita di uma chance e certezza del dano. Rivista Trimestrale di 
Diritto e Procedura Civile, anno XXX, p. 55-101, 1976. Cf. SAVI, Sérgio. Op. cit., p. 23. 
123 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade Civil pela perda de uma chance. São Paulo: 
Atlas, 2013. p. 106. 
124 Ibidem. 
125 Ibidem. 
126 CARNÁUBA, Daniel Amaral. A responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica 
na jurisprudência francesa. In: STOCO, Rui. Doutrinas essenciais: dano moral. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. p. 1285-1315. 
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Com base na escola francesa, na visão de Carnaúba127, “[...] a perda 

de uma chance é técnica decisória, criada pela jurisprudência francesa, para 

superar as insuficiências da responsabilidade civil diante das lesões a interesses 

aleatórios. Essa técnica   trabalha com o deslocamento da reparação: a 

responsabilidade retira sua mira da vantagem aleatória e, naturalmente, 

intangível, e elege a chance como objeto a ser reparado”. 

Em complemento, Sanseverino citando o francês Viney, explica que a 

perda de uma chance corresponde à reparação devida ao lesado pela frustração 

de uma probabilidade em decorrência de um fato imputável ao agente 

responsável e, em outras palavras, ao evento danoso que acarreta a perda de 

uma chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda128. 

Para ambas escolas, o que se indeniza não é o resultado final, mas o 

dano decorrente da chance perdida, divergindo quanto aos critérios de 

reparabilidade do dano. A escola francesa dita que para o dano ser indenizado 

ele precisa ser certo e específico, determinando o arbitramento da indenização 

em conformidade com a maior ou menor probabilidade de vitória no tribunal129. 

Já para a escola italiana, o dano é de natureza material, considerado 

certo quando a chance tiver uma probabilidade superior a 50%, valorada 

segundo um cálculo de probabilidade e será indenizada como dano emergente 

e não como lucro cessante130. 

Tratando-se da natureza extrapatrimonial do dano da perda de uma 

chance, a doutrina brasileira se divide em duas correntes: a) a perda de chance 

apenas como um agregador do dano moral; e b) a perda de uma chance com 

natureza híbrida, apresentando tanto caráter material como extrapatrimonial. 

 

                                                            
127 CARNAÚBA, Daniel Amaral. A responsabilidade Civil pela perda de uma chance: a técnica 
na jurisprudência francesa. In: STOCO, Rui. Doutrinas essenciais: dano moral. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. p. 1285-1315. 
128 VINEY, Geneviève. Les obligations: la responsabilité, effets. Paris: LGDJ, 1988. (‘Traité de 
droit civil, v. 5, p. 341). Cf. SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da reparação 
integral: indenização no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 166. 
129 Ibidem. 
130 BOCCHIOLA, Maurício. Perdita di uma chance e certezza del dano. Rivista Trimestrale di 
Diritto e Procedura Civile, anno XXX, p. 55-101, 1976. Cf. SAVI, Sérgio. Op. cit., p. 23. 
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A primeira corrente, defendida por Sérgio Savi131 e Nelson Rosenvald, 

entende que o dano da perda de chance é um dano de natureza material, não o 

admitindo como um dano exclusivamente moral, podendo-se admitir que, em 

determinados casos, a perda da chance, além de causar um dano material, 

poderá, também, ser considerada um agregador do dano moral, ou seja, que o 

dano extrapatrimonial coexiste com o dano moral, dependendo da sua 

existência. 

Nelson Rosenvald afirma que a perda de uma chance é um dano 

patrimonial, não se negando que, excepcionalmente, tal como poderia ocorrer 

com danos emergentes e lucros cessantes, o dano poderia ter repercussão em 

situações jurídicas existenciais do ofendido ou de seus familiares, como 

consequência do dano econômico, a ele se agregando132. 

Para Rosenvald133, se em uma demanda judicial, o promovente pede 

indenização por dano pela perda de uma chance e concomitantemente por dano 

moral, se lhe for concedida apenas indenização por dano moral, não foi 

caracterizado o dano da perda de uma chance, mas sim, o dano moral em algum 

aspecto, porque dano da perda de uma chance não se indeniza exclusivamente, 

a título de dano moral, porque, por sua natureza e essência, é dano material. 

A segunda corrente, defendida por Rafael Peteffi, demonstrada no 

Enunciado n° 443 do Conselho de Justiça Federal134, que é de sua autoria, 

confere um caráter híbrido ao dano da perda de uma chance, classificando-o, 

                                                            
131 Segundo explica Sergio Savi: “[...] haverá casos em que a perda da chance, além de causar 

um dano material poderá, também, ser considerada um “agregador” do dano moral. Por outro 

lado, haverá casos em que apesar de não ser possível indenizar o dano material, decorrente 

da perda da chance, em razão da falta dos requisitos necessários, será possível conceder uma 

indenização por danos morais em razão da frustrada expectativa. Frise-se mais uma vez: o que 

não se pode admitir é considerar o dano da perda de chance como sendo um dano 

exclusivamente moral, já que, presentes os requisitos descritos neste livro, a perda de uma 

chance pode dar origem a um dano material, nesta hipótese como dano emergente” (SAVI, 

Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 

60. 
132 FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil: responsabilidade civil. 5. ed. rev. e 
atual. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 273-274. 
133 Ibidem. 
134 “A responsabilidade civil pela perda de chance não se limita à categoria de danos 
extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode 
apresentar também a natureza jurídica de dano patrimonial. A chance deve ser séria e real, 
não ficando adstrita a percentuais apriorísticos” (TARTUCE, Flávio. V jornada de direito civil: 
perda de chance. Jusbrasil. [S. l.], [2012]. Disponível em: 
https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/121820180/v-jornada-de-direito-civil-perda-de-
chance. Acesso em: 20 dez. 2018.). 
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precipuamente, como extrapatrimonial e a depender do caso concreto, poderá 

ter natureza patrimonial. 

Anderson Schreiber135, seguindo a segunda corrente, afirma que “a 

perda da chance é, a rigor, uma hipótese lesiva, que se configura na perda da 

oportunidade de obter uma vantagem ou evitar um prejuízo, seja no campo 

econômico, seja no campo moral”. 

Peteffi estuda a doutrina da perda de uma chance, baseada na 

doutrina francesa, diferente de Savi, que pautou seus estudos, na doutrina 

italiana. A doutrina francesa atribui natureza patrimonial e extrapatrimonial ao 

dano da perda de chance, de forma autônoma, classificando o dano a depender 

de sua repercussão, se na esfera moral ou material. Enquanto a doutrina italiana 

estabelece que o dano da perda de chance é eminentemente material, podendo-

se admitir, também, dano moral, condicionado a configuração do dano material. 

A teoria da perda de uma chance, na doutrina francesa, trabalha com 

dois conceitos de dano por perda de uma chance:  o clássico - dano autônomo 

e específico para algumas hipóteses, que indeniza as chances perdidas, e o da 

causalidade parcial que indeniza o dano final, especialmente aqueles casos 

ocorridos na seara médica, na qual o dano extrapatrimonial encontra seu maior 

amparo. 

  

                                                            
135 SCHREIBER, Anderson. Manual de direito civil contemporâneo. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018. p. 626. 
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4 DANO COLETIVO: CONCEITO E MECANISMOS DE INDENIZAÇÃO 

 

4.1 CONCEITO 

 

Nos capítulos anteriores, o dano extrapatrimonial foi abordado sob 

uma perspectiva individual e neste capítulo será tratado sob uma visão coletiva. 

Antes de se adentrar no conceito de dano coletivo, importante rememorar os 

conceitos basilares do que seria dano difuso, coletivo e individual homogêneo. 

Embora a doutrina classifique todos esses tipos de danos como 

coletivos, como uma forma de simplificação, para melhor entendimento, 

principalmente, no aspecto das indenizações, no tocante aos seus destinatários, 

faz-se primordial, realizar as distinções entre um e outro. 

As raízes legislativas dos direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, são relativamente recentes, pois instituídas, inicialmente, na 

Constituição Federal de 1988, no Código de Defesa do Consumidor em 1990, 

com ampliação através da alteração do art. 1º da Lei da Ação Civil Pública pela 

Lei nº 8.884/94. 

A Constituição Federal de 1988 traz os direitos coletivos como de 

terceira dimensão, inspirados nos valores da solidariedade, na busca da 

convivência harmônica entre interesses diversos, pertencentes a determinados 

grupos e a toda sociedade, destacando-se o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, os direitos dos consumidores, os direitos de 

solidariedade que exprimem valores comuns e deveres de mútuo respeito entre 

países e grupos sociais136. 

O artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor traz a definição do 

que seria interesses e direitos difuso, coletivo e individual homogêneo, utilizando 

como critério de definição a titularidade desses direitos. 

Os direitos ou interesses difusos pertencem a um grupo 

indeterminado de pessoas, não se podendo identificá-las devido a pulverização 

desse direito, portanto, possuem titulares indeterminados e o direito perseguido 

é indivisível, cuja reparação só pode ser realizada coletivamente, bastando que 

                                                            
136 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2009. p. 49. 
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as pessoas estejam ligadas por uma situação de fato, não havendo necessidade 

de nenhuma relação jurídica subjacente entre elas137. 

Assim, dano difuso é aquele que atinge a um número indeterminados 

de pessoas, ligadas por uma situação de fato, não havendo necessidade de 

nenhuma relação jurídica subjacente entre elas, cujo quantum indenizatório é 

indivisível, dotado de caráter sancionatório-punitivo, devendo ser direcionado 

para um fundo, cujos recursos serão destinados à reconstituição dos bens 

lesados138. 

Ainda tratando-se de danos difusos, é importante fazer menção ao 

denominado dano social, trazido pela doutrina de Antonio Junqueira de 

                                                            
137 CAMARGO, Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de. Dano moral coletivo: uma 
possibilidade de aplicação dos danos punitivos. São Paulo: Almedina, 2016. p. 133.  
138 Cf. o art. 13 da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) que assim dispõe: “Havendo 
condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um 
Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o 
Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à 
reconstituição dos bens lesados. § 1o. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro 
ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária. § 
2o  Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de 
discriminação étnica nos termos do disposto no art. 1o desta Lei, a prestação em dinheiro 
reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção 
da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial, na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial 
estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente” 
(BRASIL. Lei n. 7.347/85, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm. Acesso em: 20 dez. 
2018.). 
Cf. Os arts. 1º e 2º do Decreto Federal nº 1.306/1994 que assim dispõe: “Art. 1º O Fundo de 
Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, tem por 
finalidade a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem 
econômica e a outros interesses difusos e coletivos. Art. 2º Constitui recursos do FDD, o 
produto da arrecadação: I - das condenações judiciais de que tratam os arts. 11 e 13, da Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985; II - das multas e indenizações decorrentes da aplicação da Lei 
nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, desde que não destinadas à reparação de danos a 
interesses individuais; III - dos valores destinados à União em virtude da aplicação da multa 
prevista no art. 57 e seu parágrafo único e do produto de indenização prevista no art. 100, 
parágrafo único, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; IV - das condenações judiciais de 
que trata o parágrafo 2º, do art. 2º, da Lei nº 7.913, de 7 de dezembro de 1989; V - das multas 
referidas no art. 84, da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994; VI - dos rendimentos auferidos 
com a aplicação dos recursos do Fundo; VII - de outras receitas que vierem a ser destinada ao 
Fundo; VIII - de doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras” (BRASIL. 
Decreto n. 1.306, de novembro de 1984. Regulamenta o Fundo de Defesa de Direitos 
Difusos, de que tratam os arts. 13 e 20 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, seu conselho 
gestor e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1306.htm. Acesso em: 20 dez. 2018.). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Mvep359-85.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1306.htm
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Azevedo139, que afirma que o dano social se apresenta como uma alternativa 

para implementação da função punitiva no sistema de responsabilidade civil 

brasileiro, tendo em vista que a legislação civilista não contempla esse atributo, 

por vedação legal inserida no art. 944 do Código Civil - princípio da reparação 

integral, que confere apenas caráter indenizatório e compensatório, não 

prevendo natureza punitiva. 

Para Junqueira de Azevedo, o Código Civil Brasileiro prevê, também, 

hipóteses para as quais são cominadas penas civis e cita como exemplo, dentre 

outros, a punição do herdeiro que sonega bens da herança - perde o direito que 

sobre eles tinha (art. 1.992) e a aplicação de multa aos condôminos que 

descumprem seus deveres (art. 1.336). 

Com base nesse entendimento, o mesmo doutrinador defende a tese 

da admissibilidade de indenização punitiva através da figura dos danos sociais 

que assim define: 

 
[...] são lesões à sociedade, no seu nível de vida, tanto por 
rebaixamento de seu patrimônio moral – principalmente a respeito da 
segurança – quanto por diminuição de sua qualidade de vida. Os danos 
sociais são causa, pois, de indenização punitiva por dolo ou culpa 
grave, especialmente, repetimos, se atos que reduzem as condições 
coletivas de segurança, e de indenização dissuasória, se atos em geral 
da pessoa jurídica, que trazem uma diminuição do índice de qualidade 
de vida da população140. 

 
O modelo reparatório defendido por Azevedo por danos sociais tem 

como destinatária da indenização, a sociedade prejudicada com a conduta 

danosa, que é difusa, pois não pode ser determinada nem o valor reparatório é 

divisível, portanto, a verba indenizatória poderá, segundo ele, ser revertida para 

um fundo como ressarcimento à sociedade, a ser administrado por órgãos da 

sociedade, como o Ministério Público141. 

Já os danos coletivos atingem a um grupo determinável e identificável 

de pessoas, possuindo, portanto, titulares determináveis. Embora com direito 

indivisível, a reparação pode ser realizada individualmente, vinculada aos 

                                                            
139 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade 
civil: o dano social. In: Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 
2009.  
140 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Op. cit., p. 382. 
141 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Op. cit., p. 383. 



64 
 

componentes do grupo atingido pelo dano, havendo necessidade de uma 

relação jurídica subjacente entre elas142. 

A indenização por dano coletivo, tem caráter sancionatório-punitivo e 

diferente da indenização do dano difuso, não vai para um fundo específico, mas 

para cada pessoa que provar, individualmente, sua qualidade de vítima, 

integrante da coletividade lesada, assim como os danos que sofreu e o nexo 

causal, habilitando-se no processo, na fase de cumprimento e liquidação da 

sentença. A sentença que determina a condenação indenizatória é do tipo 

genérica, pois examina a prática do ato ilícito imputado à parte demandada e, a 

partir dessa análise, fixa a responsabilidade civil pelos danos causados143. 

Conforme o art. 1º da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), tem-se 

como dano difuso e coletivo, os danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens 

e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer 

outro interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem econômica, à ordem 

urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao 

patrimônio público e social. 

O direito individual homogêneo144 é uma inovação trazida pelo Código 

de Defesa do Consumidor, uma vez que na Lei da Ação Civil Pública e na da 

Ação Popular só constavam o difuso e o coletivo. Segundo Nelson Nery Júnior 

e Rosa Nery direitos individuais homogêneos: 

 
são os direitos individuais cujo titular é perfeitamente identificável e 
cujo objeto é divisível e cindível. O que caracteriza um direito individual 
comum como homogêneo é sua origem comum. A grande novidade 
trazida pelo CDC no particular foi permitir que esses direitos individuais 
pudessem ser defendidos coletivamente em juízo. Não se trata de 
pluralidade subjetiva de demandas (litisconsórcio), mas de uma única 
demanda, coletiva, objetivando a tutela dos titulares dos direitos 
individuais homogêneos145. 

                                                            
142 CAMARGO, Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de. Dano moral coletivo: uma 
possibilidade de aplicação dos danos punitivos. São Paulo: Almedina, 2016. p. 133. 
143 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial, 1.718.535-RS, Rel. Min. Marco 
Aurélio Belizze, 3ª Turma. j 27.11.2018, DJe 06.12.2018. 
144 “A homogeneidade refere-se à identidade ou proximidade de situações entre as pessoas 
integrantes da classe, de modo a justificar sua reunião no pólo ativo de uma única ação”. Cf. 
BARROSO, Luís Roberto. A proteção coletiva dos direitos no Brasil e alguns aspectos da class 
action Norte Americana. De Jure: Revista Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, n. 8, p. 34-55, jan./jun. 2007. Disponível em: 
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/boletim-cientifico-n.-16-2013-julho-setembro-
de-2005/a-pr-protecao-otecao-colet-coletiv-iv-iva-a-dos-dir-direitos-eitos-no-brasil-e-alguns-
aspectos-da-class-action-norte-americ-1-e-2-coletiva-americanaanaanaanaana1. Acesso em: 
15 jan. 2018. 
145 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código Civil anotado e legislação 
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Como se vê, o dano individual homogêneo se equipara ao dano 

individual propriamente dito, não é substancialmente difuso ou coletivo, mas sua 

tutela pode ser processada por meio de ação coletiva, ajuizada por substituto 

processual, a exemplo do Ministério Público146. A natureza da indenização é 

compensatória, diferente dos danos difusos e coletivos que é sancionatória-

punitiva. 

Portanto, para efeito de sistematização desta pesquisa, entender-se-

á dano moral coletivo, tanto o dano difuso/social quanto o coletivo e o individual 

homogêneo, embora com relação a esse último, haja entendimento de que não 

se trata de dano coletivo, mas sim, podendo ser processualmente tutelado 

coletivamente147. 

 

4.2 DANO MORAL COLETIVO 

 

Utilizando-se o tópico anterior como substrato conceitual, entende-se 

que dano moral coletivo é o dano de caráter não patrimonial que atinge a esfera 

transindividual, ou seja, afeta vários indivíduos, grupos, classes, toda uma 

sociedade, enfim uma coletividade de forma ampla (lato sensu). 

O reconhecimento legislativo do dano moral coletivo encontra-se 

determinado no artigo 6º, incisos VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei 8.078/1990) e no artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), 

caput com redação dada pela Lei 8.884/1990148. 

                                                            
extravagante. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 813.  
146 SUPERIOR TRIBUNAL DA JUSTIÇA. Súmula 601-STJ. O Ministério Público tem 
legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos 
dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. Corte Especial. 
Aprovada em 07/02/2018, DJe 14/02/2018. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-
2018_47_capSumulas601-605.pdf. Acesso em: 12 jan. 2018. 
147 Cf. TEIXEIRA NETO, Felipe. Dano moral coletivo: a configuração e a reparação do dano 
extrapatrimonial por lesão aos interesses difusos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 178-179 e 251-252. 
148 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VI - a efetiva prevenção e reparação de 
danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VII - o acesso aos órgãos 
judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e 
morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e 
técnica aos necessitados; [...] 
Art.1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: l - ao meio-ambiente; ll - ao 
consumidor; III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; V - por infração da ordem econômica; VI - à 



66 
 

O ordenamento jurídico brasileiro não traz a definição de dano moral, 

cabendo a doutrina e a jurisprudência o importante papel de fazê-lo, o que ocorre 

da mesma forma como o dano moral coletivo, uma vez que os dispositivos legais 

acima descritos não expressam o conceito de dano moral coletivo, somente 

autorizam sua reparação. 

Superados os debates dos aspectos subjetivos e objetivos do 

conceito de dano moral, a doutrina, atualmente, define dano moral coletivo “como 

o prejuízo decorrente da lesão de um interesse transindividual que implica em 

consequências extrapatrimoniais associadas ao comprometimento do livre 

desenvolvimento da personalidade”149. 

Em complemento, tem-se a definição cunhada por Farias, Bragga 

Netto e Rosenvald que o dano moral coletivo é o resultado de toda ação ou 

omissão lesiva significante, causadora de um dano irreversível, de difícil 

reparação ou de consequências danosas, praticada por qualquer pessoa contra 

o patrimônio da coletividade, considerada esta as gerações presentes e 

futuras.150 

Traçando-se uma breve e concisa evolução jurisprudencial, nos 

últimos anos, conclui-se que a consagração do dano moral coletivo pelo do 

Superior Tribunal de Justiça é recente, pois, ainda, no ano de 2006, o dano moral 

ainda não era reconhecido, ao argumento de que “[...] a ofensa moral sempre se 

dirige à pessoa enquanto portadora de individualidade própria; de um vultus 

singular e único”, sob uma visão subjetivista151. 

A tese de não reconhecimento de danos morais coletivos (negação) 

perdurou até o julgamento do REsp 1.114.893152, no ano de 2010, que inaugurou 

a fase de admissão, embora na fase anterior (de negação) já houvesse alguns 

                                                            
ordem urbanística.  VII - à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; VIII - ao 
patrimônio público e social (BRASIL. Lei n. 7.347/85, de 24 de julho de 1985. Disciplina a 
ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, 
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá 
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm. 
Acesso em: 20 dez. 2018.). 
149 TEIXEIRA NETO, Felipe. Ainda sobre o conceito de dano moral coletivo. In: ROSENVALD, 
Nelson; TEIXEIRA NETO, Felipe. Dano Moral Coletivo. Indaiatuba - SP: Foco, 2018. p. 47.  
150 BRAGA NETTO, Felipe; FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Novo 
tratado de responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 357. 
151 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 598.281, da 1ª turma, Relator 
para o Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 02.05.2006, DJe 1º.06.2006, p. 147. 
152 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.114.893, da 2ª turma, Relator 
para o Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 16.03.2010, DJe 28.02.2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Mvep359-85.htm
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posicionamentos favoráveis ao reconhecimento por parte de alguns ministros do 

STJ. 

Segundo Soares153, o dano moral (extrapatrimonial) coletivo, a partir 

do julgamento do REsp 1.114.893, passou a ser reconhecido pelo STJ como 

figura jurídica distinta do dano moral individual, constituindo voz de dano com 

conotação própria e independente. Pelo apanhado dos julgados que lhe 

sucederam, destacou-se uma particularidade de que os referidos julgados 

davam mais ênfase conceitual para acolher ou rejeitar pedido de compensação, 

aos direitos difusos e coletivos, não dedicando semelhante atenção aos direitos 

individuais homogêneos. 

A partir do panorama exposto por Soares, especialmente, no tocante 

a observação de que o STJ, nesses julgados154, deu mais vazão aos conceitos 

de direitos difusos e coletivos para basear as condenações, pode-se cogitar que 

o entendimento do STJ está alinhado com a tese de Teixeira Netto155 de não 

considerar os danos individuais homogêneos como danos coletivos. 

Nessa senda, Nelson Rosenvald difere do pensamento de Teixeira 

Netto, pois entende que o dano moral coletivo também alcança um terceiro 

interesse: o interesse individual homogêneo, cuja violação pode atingir várias 

pessoas, pois decorrente de uma origem comum, alcançando várias pessoas de 

uma mesma forma, com provável mudança na intensidade do prejuízo, dotando 

o dano de relevância social, tornando-o indisponível156. 

                                                            
153 SOARES, Flaviana Rampazzo. O percurso do “dano moral coletivo” na jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. In: ROSENVALD, Nelson; TEIXEIRA NETO, Felipe (org.). Dano 
Moral Coletivo. Indaiatuba - SP: Foco, 2018. p. 93-94. 
154 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.197.654, 2ª turma, Relator para 
o Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 1º.03.2011, DJe 08.03.2012. 2. BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.221.756, 3ª turma, Relator para o Acórdão 
Ministro Massami Uyeda, julgado em 02.02.2012, DJe 10.02.2012. 3. BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.291.213, 3ª turma, Relator para o Acórdão Ministro 
Sidnei Beneti, julgado em 30.08.2012, DJe 25.09.2012. 4. BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. Recurso Especial 1.269.494, 2ª turma, Relatora para o Acórdão Ministra Eliana 
Calmon, julgado em 24.09.2013, DJe 1º.10.2013. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Recurso Especial 1303014, 4ª turma, Relator para o Acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 
18.02.2014, DJe 26.05.2015. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 
1.101.949, da 4ª Turma, Relator para o Acórdão Ministro Marco Buzzi, julgado em 10.05.2016, 
DJe 30.05.2016. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.517.973, 4ª turma, 
Relator para o Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 16.11.2017, DJe 01.02.2018. 
155 Cf. TEIXEIRA NETO, Felipe. Dano moral coletivo: a configuração e a reparação do 
dano extrapatrimonial por lesão aos interesses difusos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 178-179 e 
251-252. 
156 ROSENVALD, Nelson. O dano moral coletivo como pena civil. In: ROSENVALD, Nelson; 
TEIXEIRA NETO, Felipe. (org.). Dano Moral Coletivo. Indaiatuba - SP: Foco, 2018. p. 99. 
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No mesmo levantamento feito por Soares, foi por ela identificado que 

não há uma unificação conceitual entre as Turmas Julgadoras, que 

estabelecesse os contornos e requisitos do dano extrapatrimonial coletivo, assim 

como não foi possível visualizar se, para a Corte, a indenização concedida tinha 

finalidade compensatória ou punitiva, pois alguns julgados dispunham que a 

condenação tinha o condão de penalizar o ofensor e em outros constava 

expressamente que a indenização não equivaleria a uma pena157. 

Tratando-se da finalidade da condenação em danos morais coletivos 

e do impasse ainda instalado na jurisprudência do STJ em relação a esse 

assunto, faz-se imprescindível trazer ao debate a distinção entre dano moral 

coletivo e dano social, para se começar a entender o caráter da condenação por 

danos morais coletivos. 

 

4.2.1 Distinção entre dano social e dano moral coletivo 

 

O dano social, a princípio, difere do dano moral coletivo porque 

abrange tanto valores patrimoniais como não patrimoniais. O dano social se 

constitui em uma espécie de dano mais ampla, não se limitando a esfera 

extrapatrimonial, pois a indenização por dano social tem caráter de penal civil, 

ou seja, punitiva, conforme ensina Azevedo158. 

Chega-se a afirmar que a condenação por cometimento de dano 

social, que implica em dizer em dano coletivo em sentido lato ou dano difuso, 

não tem natureza extrapatrimonial, mas sim de pena civil, em nada se 

assemelhando com a natureza do dano extrapatrimonial, porque, enquanto a 

condenação em dano moral coletivo visa a reparação do dano, o dano social tem 

por objeto punir o autor do ilícito, como reação ao dano e seus efeitos, com 

feições inibitórias, incluindo-se o custo da prevenção e de repressão ao dano 

cometido159. 

                                                            
157 SOARES, Flaviana Rampazzo. Op. cit., p. 93-94. 
158 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade 
civil: o dano social. In: Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 382. 
159 ROSENVALD, Nelson. O dano moral coletivo como uma pena civil. In: ROSENVALD, 
Nelson; TEIXEIRA NETO, Felipe. (org.). Dano Moral Coletivo. Indaiatuba - SP: Foco, 2018. p. 
119-121. 
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A reparação por dano moral coletivo é direcionada às vítimas, com 

valores pecuniários individualizados, com caráter compensatório, e a por dano 

social ou difuso é revertida para um fundo social em favor de toda a sociedade, 

indiscriminadamente. A exemplo da condenação em dumping social (trabalho 

análogo ao escravo), cuja condenação é revertida para o FAT - Fundo de Amparo 

ao Trabalhador. 

 

4.3 AÇÃO COLETIVA: BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

No Brasil, os mecanismos de ação para consecução de indenização 

por dano moral coletivo são processualmente tutelados através da Ação Civil 

Pública, espécie do gênero ação coletiva, instituída pela Lei 7.347/1985, alterada 

pela Lei 8.884/1990, com os devidos contornos conferidos pelo artigo 80 e 

seguintes do Código de Defesa do Consumidor. 

Com relação à terminologia - ação coletiva, a doutrina debate se há 

diferença entre ação coletiva e ação civil pública. Há cinco correntes doutrinárias 

que tratam sobre o assunto. Dentre as cinco, prevalece a que defende a ação 

civil pública como espécie do gênero ação coletiva: 

 
[...] a expressão "ação coletiva" constitui-se em gênero que abrange 
todas as demandas que tenham por objeto a tutela jurisdicional dos 
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Para essa 
corrente, são espécies de ações coletivas: a ação civil pública, o 
mandado de segurança coletivo, a ação popular, a ação de 
improbidade administrativa, o mandado de injunção coletivo, a ação 
direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de 
constitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito 
fundamental etc.160. 

 
A ação coletiva é regida pelo microssistema composto pela Lei da 

Ação Civil Pública e pelo Código de Defesa do Consumidor, e subsidiariamente 

pelo Código de Processo Civil. 

A legitimidade para propositura da Ação Civil Pública é concorrente e 

extraordinária, pois pessoas autorizadas por lei pleiteiam direito alheio em nome 

próprio. O artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública (LACP) c/c o artigo 82 do Código 

                                                            
160 Cf. CAVALCANTI, Marcos de Araújo. A questão terminológica: ''Ação Civil Pública" ou "Ação 
Coletiva"? Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 132, mar. 2014. Disponível 
em: 
http://www.bvr.com.br/abdpro/wpcontent/uploads/2016/03/a_questao_terminologica_acao_civil
_publica_cavalcanti.pdf. Acesso em: 15 jan. 2018. 
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de Defesa do Consumidor, trazem o rol taxativo dos legitimados para propositura 

da ação coletiva161. 

O procedimento da ação coletiva é diferenciado do atribuído as ações 

individuais, pois, conforme o artigo 91 e seguintes do CDC, se o pedido da ação 

for julgado procedente, a sentença será genérica fixando a responsabilidade do 

réu pelos danos causados. A liquidação e a execução de sentença poderão ser 

promovidas pela vítima e seus sucessores, individualmente, assim como pelos 

legitimados extraordinários. 

Poderá, também, ser feita, coletivamente, com base em certidão das 

sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito 

em julgado pelos legitimados extraordinários, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do 

ajuizamento de outras execuções. 

Na ação coletiva brasileira impera a regra de que a coisa julgada não 

deve afetar negativamente os direitos individuais homogêneos de quem não foi 

parte. Igualmente não pode prejudicar os integrantes da coletividade, do grupo, 

categoria ou classe, no caso de o pedido ter sido julgado improcedente por 

insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar 

outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova. 

                                                            
161 Art. 5o da LACP: “Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I - o 
Ministério Público; II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; V - a 
associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos 
termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio 
público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, 
aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico”. Art. 82 do CDC: “Para os fins do art. 81, parágrafo único, são 
legitimados concorrentemente: I - o Ministério Público; II - a União, os Estados, os Municípios e 
o Distrito Federal; III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda 
que sem personalidade jurídica,  especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos 
protegidos por este código; IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano 
e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por 
este código, dispensada a autorização assemblear. § 1° O requisito da pré-constituição pode 
ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto 
interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do 
bem jurídico a ser protegido” (BRASIL. Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação 
civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá 
outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347Compilada.htm. Acesso em: 13 jan. 2018.). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Mvep359-85.htm
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A partir dessa regra, inserida nos artigos 103 e 104 do CDC162, infere-

se que os efeitos da coisa julgada da sentença proferida nas ações coletivas são: 

a) erga omnes e ultra partes porque, salvo a regra da improcedência 

por ausência de provas, a sentença atinge todas as partes de 

forma difusa, coletiva e individualmente, envolvidas e não 

envolvidas no processo; 

b) secudum eventum littis, porque não vincula as partes no caso de 

improcedência por insuficiência de provas, podendo qualquer 

legitimado propor nova ação; 

c) transporte in utilibus da coisa julgada porque quando a sentença 

for favorável à parte ofendida, os indivíduos que não participaram 

do processo coletivo, poderão se beneficiar da decisão. 

 
Nas ações que versarem sobre direitos e interesses coletivos, as 

ações individuais já ajuizadas só serão beneficiadas com o julgamento favorável 

se for requerida a sua suspensão, no prazo de trinta dias, a contar da ciência 

nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 

No processo coletivo, além da sentença proferida pelo juízo da causa, 

também faz coisa julgada, produzindo os mesmos efeitos de uma sentença 

                                                            
162 Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:  I - 
erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese 
em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se 
de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; II - ultra partes, mas 
limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, 
nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo 
único do art. 81; III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar 
todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. § 1° 
Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos 
individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. § 2° Na hipótese 
prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem 
intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título 
individual. § 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da 
Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos 
pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, se 
procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à 
liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99 (...).  Art. 104. As ações coletivas, 
previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as 
ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os 
incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for 
requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento 
da ação coletiva (BRASIL. Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública 
de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347Compilada.htm. 
Acesso em: 13 jan. 2018.).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Mvep359-85.htm
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judicial, o acordo ou compromisso, denominado Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC), celebrado entre as partes, desde que homologado pelo juiz 

competente. 

 

4.3.1 Ação coletiva x class action: um breve comparativo 

 

Em um breve comparativo entre a ação coletiva brasileira e a class 

action do Direito Norte Americano, pode-se afirmar que o processo coletivo 

brasileiro foi inspirado no processo norte americano, da escola do common law, 

havendo convergências e divergências entre os dois sistemas (brasileiro e norte 

americano). 

Narra a doutrina norte-americana que as class actions têm sua origem 

no bill of peace do direito inglês do século XVII, procedimento no qual era 

possível propor uma ação ou sofrer uma ação por intermédio de partes 

representativas (representative parties)163. 

Quanto à legitimidade ad causam e admissibilidade judicial da causa 

coletiva, para a propositura da class action, tanto no direito inglês do século XVII, 

como no direito norte americano atual, é obrigatório o preenchimento cumulativo 

dos seguintes requisitos: a) que o número de pessoas envolvidas no litígio fosse 

muito grande, a ponto de inibir a reunião dos processos; b) que os membros do 

grupo compartilhassem entre si um interesse comum na questão a ser julgada; 

c) que as partes nomeadas fossem representantes adequadas dos interesses 

daqueles que não figuravam, pessoalmente, no processo164. 

A análise do preenchimento dos requisitos descritos no parágrafo 

anterior é feita pelo juiz da causa, tão logo seja possível após o início da ação. 

Essa fase processual é denominada de certificação de classe (class 

certification), na qual o juiz determina se a classe deve ser mantida e se o 

processo deve prosseguir como class action. Se o juiz negar a certificação, não 

                                                            
163 COUND, John J.; FRIEDENTHAL, Jack H.; MILLER, Arthur R.; SEXTON, John E. Civil 
Procedure: Cases and Materials. St. Paul: West Publishing Co., 1989. p. 656. Cf. VIGORITI, 
Vincenzo. Interessi Collettivi e Processo: la Legittimazione and agire. Milano: Giuffrè, 1979. 
p. 261-262. Cf. BUENO, Cassio Scarpinella. As class action norte-americanas e as ações 
coletivas brasileiras: pontos para uma reflexão conjunta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1996. p. 92-151. 
164 BUENO, Cassio Scarpinella. As class action norte-americanas e as ações coletivas 

brasileiras: pontos para uma reflexão conjunta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 92-

151. 
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haverá ação de classe, mas será possível a continuação do processo apenas 

pelos postulantes, defendendo seus próprios interesses individuais165. 

O direito norte americano prevê três espécies de class action. A 

primeira para propositura de ações individuais que possam causar decisões 

contraditórias ou afetar/prejudicar os interesses de outros membros da classe e 

todos os membros da classe se sujeitam aos termos da decisão, não podendo 

se excluir (op out). Assemelha-se ao litisconsórcio unitário do direito brasileiro, 

que estabelece a obrigatoriedade de uma mesma decisão para todos os 

litisconsortes166. 

A segunda espécie é manejada quando alguém age de maneira 

inadequada, desrespeitosa, lesiva contra uma classe, através de uma omissiva 

ou comissiva. A pretensão desta ação consiste em obrigação de fazer ou não 

fazer, não se admitindo pedido de indenização. Podendo-se trazer como 

exemplo típico deste tipo de ação, os casos relacionados aos direitos civis de 

negros, mulheres, imigrantes, que alegam discriminação por parte, por exemplo, 

de seu empregador167. 

A terceira espécie é a mais comum, denominada de class action for 

damages, a qual se propõe a postular indenização por danos coletivos ou 

individuais homogêneos, podendo-se citar como exemplo, a título de ilustração, 

os litígios de massa, que envolvem relação de consumo, quando um 

determinado laboratório farmacêutico põe no mercado um medicamento que 

causa efeitos colaterais deletérios, prejudiciais à saúde do consumidor.  Nesse 

tipo de ação, admite-se o direito de op out, ou seja, a sentença judicial ou o 

acordo, devidamente homologado pelo juízo da causa, só surtem efeito para 

aqueles que não pediram exclusão. 168 

Em suma, nas duas primeiras espécies não se admite o direito de op 

out, admitindo-se na terceira espécie para aqueles que pedirem exclusão. 

                                                            
165 BARROSO, Luís Roberto. A proteção coletiva dos direitos no Brasil e alguns aspectos da 
class action Norte Americana. De Jure: Revista Jurídica do Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, n. 8, p. 34-55, jan./jun. 2007. Disponível em: 
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/boletim-cientifico-n.-16-2013-julho-setembro-
de-2005/a-pr-protecao-otecao-colet-coletiv-iv-iva-a-dos-dir-direitos-eitos-no-brasil-e-alguns-
aspectos-da-class-action-norte-americ-1-e-2-coletiva-americanaanaanaanaana1. Acesso em: 
15 jan. 2018. 
166 Ibidem. 
167 Ibidem. 
168 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 135-136. 
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Segundo Barroso169, o sistema norte americano difere do sistema 

brasileiro nos seguintes pontos: 

a) Quanto à legitimação para agir, o sistema brasileiro não admite 

pessoas físicas, somente os legitimados que constam do rol 

fechado previsto em lei. Enquanto no direito norte americano a 

class action, normalmente, é proposta por pessoas físicas e cabe 

ao juiz da causa decidir acerca da representatividade adequada 

dos autores, certificando ou não a classe; 

b) Tratando-se do procedimento e do devido processo legal, no 

sistema brasileiro a ação civil pública para defesa de direitos 

individuais homogêneos tem seu procedimento dividido em duas 

etapas: na primeira, postula-se uma decisão de caráter genérico, 

que fixe a responsabilidade do réu pelos danos causados; na 

segunda, cada vítima (ou seus sucessores), individualmente, 

promoverá a quantificação e execução de seus danos. A 

notificação de todos os interessados se faz por publicação na 

imprensa oficial e a decisão não afetará negativamente quem não 

tenha sido parte no processo. 

 
No sistema norte americano, a class action exige a notificação de 

todos os interessados e, ao menos no caso de damages, tal notificação deverá 

ser individual e pelo correio. A decisão proferida na class action irá afetar todos 

os membros da classe, seja ela favorável ou não, salvo em relação a quem tenha 

requerido expressamente sua exclusão (opt out). 

c) No tocante aos efeitos da decisão, no sistema brasileiro, como já 

explanado neste capítulo, a decisão proferida na ação civil pública 

produzirá efeito erga omnes em relação a todos, no caso de 

direitos difusos; em relação a todos os membros da classe, no 

caso de direitos coletivos; e em relação a todas as vítimas (e seus 

sucessores), se o julgado for favorável, e sem afetá-los, se for 

desfavorável, no caso de direitos individuais homogêneos. A regra 

                                                            
169 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 137-136. 
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no direito brasileiro é a de que a ação coletiva não deve afetar 

negativamente os direitos individuais de quem não foi parte. 

 
Diferentemente do que ocorre no sistema brasileiro, a decisão na 

class action tem efeito erga omnes sobre todos os membros da classe, seja ela 

favorável ou não, salvo em relação a quem tenha exercido o direito de exclusão. 

 

4.3.2 Entidades de infraestrutura específica para a resolução dos conflitos 

coletivos - as claims resolution facilities 

 

Embora as ações coletivas se apresentem como uma alternativa 

eficiente e econômica para solução dos litígios, principalmente, ao que interessa 

a este estudo, no que se refere a indenização por dano moral coletivo, elas 

podem gerar um custo alto para as partes e para o Estado, embora ainda seja 

menor do que o custo de inúmeras ações individuais, mas pecam na eficiência 

e celeridade quanto à prestação jurisdicional, ou seja, na agilidade na solução 

do litígio e na satisfação do direito e necessidades das partes envolvidas. 

Os litígios coletivos ou de massa são caracterizados pela 

complexidade que resulta de sua própria natureza, pois envolvem pretensões 

diversas, envolvendo direitos e interesses difusos, coletivos ou individuais 

homogêneos, pertencentes a milhares de pessoas, das presentes e futuras 

gerações, que tratam de lesões jurídicas a um ou mais grupos, e normalmente, 

dentro de um mesmo grupo há conflitos de interesses, compartimentados e 

separados do conflito global170. 

Segundo Cabral e Zaneti, a complexidade em sentido amplo dos 

litígios coletivos consiste nos conflitos que dão causa a demanda, na 

conflituosidade de interesses que se estabelece internamente entre os membros 

do grupo ou entre os grupos atingidos e na complexidade da matéria de direito 

ou situações jurídicas envolvidas171. 

                                                            
170 CABRAL, Antonio do Passo; ZANET JÚNIOR, Hermes. Entidades de infraestrutura 
específica para a resolução dos conflitos coletivos: as claims resolution facilities e sua 
aplicabilidade no Brasil. [20--]. Disponível em: encurtador.com.br/kCHOW. Acesso em: 19 jan. 
2019. 
171 Ibidem. 
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Em consequência, conflitos complexos exigem soluções diferenciadas 

com processos otimizados e democratizados, capazes de suplantar as 

dificuldades, encurtando o tempo da solução do litígio e a indenização das 

vítimas. 

As claims resolution facilities norte americanas, que no Brasil são 

denominadas de entidades de infraestrutura específica para a resolução dos 

conflitos coletivos, “[...] são entidades ou mais genericamente infraestruturas 

criadas para processar, resolver ou executar medidas para satisfazer situações 

jurídicas coletivas que afetam um ou mais grupos de pessoas, que judicialmente 

seriam tratadas como milhares de casos individuais, casos repetitivos e ações 

coletivas”172. 

As entidades de infraestrutura específica para a resolução dos 

conflitos coletivos não é uma novidade no direito comparado, pois no EUA, já 

vem sendo utilizadas, há pelo menos duas décadas, na resolução dos conflitos 

de massa, decorrentes de acidentes de consumo, ambientais, e, geralmente, 

possuem financiamento privado173. 

Essas entidades, em seu modelo, são compostas por terceiros em 

relação ao conflito, de natureza privada ou mista, que serão responsáveis pela 

implementação, total ou parcial, da decisão judicial ou da autocomposição, 

estabelecendo uma interação e parceria entre o público e o privado, tendo em 

vista que o trabalho das entidades é fiscalizado pelo Judiciário e outras 

autoridades públicas. 

O objetivo precípuo desse instituto é promover, com mais eficiência e 

menos custos, a execução dos planos privados, autocomposições judiciais ou 

extrajudiciais, ou decisões judiciais em processos coletivos. Tem como função 

determinar o total a ser indenizado e promover a alocação de recursos para cada 

vítima. 

As vantagens, para os atingidos e os órgãos públicos de controle, são 

transparência, acesso à informação e ao conhecimento técnico; para as 

                                                            
172 CABRAL, Antonio do Passo; ZANET JÚNIOR, Hermes. Entidades de infraestrutura 
específica para a resolução dos conflitos coletivos: as claims resolution facilities e sua 
aplicabilidade no Brasil. [20--]. Disponível em: encurtador.com.br/kCHOW. Acesso em: 19 jan. 
2019. 
173 Ibidem. 
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empresas-rés, garante mais estabilidade e segurança jurídica nas soluções 

alcançadas174. 

A transparência consiste na explanação do plano de resolução de 

conflitos e os esquemas de pagamentos existentes, prestação de contas por 

audiências públicas, durante e depois do término de suas operações, 

propiciando diálogo das partes com o Judiciário. 

No Brasil, as claims resolution facilities surgem como uma alternativa 

ao processo coletivo que envolve litígio de grande complexidade, como o caso 

“Rio Doce”, cujo evento danoso ocorreu em 05.11.2015, com o rompimento da 

barragem da empresa mineradora Samarco, na cidade de Mariana, em Minas 

Gerais. 

O rompimento abrupto da barragem da empresa Samarco causou a 

morte de 19 pessoas, entre membros da comunidade e empregados da Samarco 

e de empresas contratadas. Segundo o IBAMA175 (Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente), esse foi o maior desastre socioambiental do país no setor de 

mineração, pois foram lançados cerca de 45 milhões de metros cúbicos de 

rejeitos poluentes no meio ambiente, contaminando água, rios, solo e lençol 

freático, ultrapassando as fronteiras interestaduais, deixando rastro de 

destruição até o litoral do Espírito Santo, percorrendo 663,2 km de cursos d'água. 

Esse desastre causou danos de elevada monta, de ordem ambiental, 

social, extrapatrimonial e patrimonial, ofendendo a direitos difusos/sociais, 

coletivos e individuais homogêneos, uma vez que destruiu lares, propriedades 

inteiras e os recursos naturais que as famílias atingidas usavam para 

sobrevivência. 

O desastre de Mariana é o típico caso que envolve uma variedade, 

senão o rol inteiro de danos coletivos (lato sensu) e individuais homogêneos, 

razão pela qual, a partir das demandas judiciais indenizatórias de cunho coletivo 

e individual, foi criada a Fundação Renova176. 

                                                            
174 Ibidem.  
175 IBAMA. Ministério do Meio Ambiente. Rompimento de barragem de fundão: documentos 
relacionados ao desastre da Samarco em Mariana/MG. [S. l.], 23 out. 2018. Disponível em: 
http://www.ibama.gov.br/cites-e-comercio-exterior/cites?id=117. Acesso em: 19 jan. 2019. 
176 FUNDAÇÃO RENOVA. A fundação. [S. l.], [20--]. Disponível em: 
https://www.fundacaorenova.org/a-fundacao/. Acesso em: 19 jan. 2019. 
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A Fundação Renova é uma entidade privada, constituída a partir do 

termo de ajustamento de conduta firmado entre as empresas Samarco, Vale do 

Rio Doce e BHP Biliton com a União, Estados de Minas e Espírito Santo e suas 

autarquias, para resolver questões relacionadas à recuperação dos impactos 

causados pelo rompimento da barragem de Mariana177. 

O exemplo do caso Rio Doce e a criação da Fundação Renova trazem 

uma noção do que as entidades de infraestrutura específica para a resolução 

dos conflitos coletivos propõem para facilitação da resolução dos processos 

coletivos. 

As entidades de infraestrutura específica para a resolução dos 

conflitos coletivos (as claims resolution facilities), conforme Cabral e Zaneti, 

apresentam-se com uma alternativa eficiente e viável ao ordenamento jurídico 

brasileiro, podendo ser implantada por lei ou como negócio jurídico processual, 

já previsto no Código de Processo Civil. 

A viabilidade da aplicação desse instituto no Brasil tem sido estudada 

e debatida pela comunidade jurídica, resultando no artigo científico de autoria de 

Cabral e Zaneti, trabalho vinculado a Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ) e a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com financiamento 

para o estudo do Caso do Desastre do Rio Doce, concedido pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa e à Inovação do Espírito Santo (FAPES). 

 

4.3.3 Fundos de indenização civil 

 

A criação dos fundos de indenização civil é uma resposta à demanda 

imposta pela sociedade moderna e contemporânea, caracterizada pelo risco 

social e econômico, onde “viver é perigoso”, pois expostos ao risco 

constantemente, podendo-se sofrer toda sorte e graus de danos a qualquer 

momento (imediatos ou a longo prazo - prospectivos)178. 

                                                            
177 FUNDAÇÃO RENOVA. Estatuto da Fundação Renova. 2016. Disponível em: 
https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/10/estatuto-registrado.pdf. Acesso 
em: 19 jan. 2019. 
178 Sobre o assunto, conferir: MLODINOW, Leonard. O andar do bêbado: como o acaso 
determina nossas vidas. Tradução: Diego Alfaro. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. Cf. 
BLASTLAND, Michael. Viver é perigoso?: o que as estatísticas dizem e as pessoas pensam 
sobre os riscos do dia a dia. Tradução: Claudio Carina. São Paulo: Três Estrelas, 2015. 
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O risco social não é o mesmo que demandou a superação da 

responsabilidade subjetiva para a objetiva179, é aquele, segundo Menezes, 

decorrente da “sociedade técnico-científica, com potencial para ameaçar não 

apenas o sujeito singular, mas a própria humanidade”, com dimensões difusas e 

coletivas180. 

Não é mais aquele da era industrial, denominado de risco da atividade 

e do desenvolvimento, previsível e estatisticamente calculável, o que propiciava 

que a indenização por eventuais danos já estivesse na planilha de custos do 

produtor, do fabricante e do fornecedor. O risco social é invisível, mas real, não 

determinável por parâmetros estatísticos, não podendo ser admitido como mera 

externalidade do processo econômico181. 

Nessa nova conjuntura, sabe-se que tem risco de dano, mas, em 

regra, não se sabe identificá-lo, descrevê-lo, mensurá-lo nem quando poderá 

acontecer, o que exige um profundo cuidado, precaução e uma urgente gestão 

do risco, inclusive no campo da política. Igualmente, surge a demanda social em 

face do Direito, a quem incumbe o dever de determinar qual dano é reparável, 

quem será o responsável pela reparação e o quantum indenizatório. 

A responsabilidade civil é o ramo do direito que trata e regula essa tão 

importante matéria, que estabelece como pressupostos para a obrigação de 

indenizar: a culpa ou o risco ou a garantia; a conduta imputável; o nexo de 

causalidade - essa é a percepção tradicional de responsabilidade. Contudo, a 

sociedade tem vivenciado uma realidade diferente, na qual, muitas vezes, sofre-

se o dano e não se sabe a quem imputar, pois não se identifica o autor da ofensa 

e, quando é identificado, geralmente, não tem recurso para pagar a indenização. 

                                                            
179 “O risco da atividade foi alçado como fundamento da responsabilidade civil objetiva, 
caracterizada pela dispensa do elemento da culpa, apuração do dever de reparar. Aqui o risco 
já passava a ameaçar um número superior de pessoas, estranhas ao processo de produção, 
mas copartícipes de um mesmo tempo histórico” (MENEZES, Joyceane Bezerra de. O direito 
dos danos na sociedade das incertezas: a problemática do risco de desenvolvimento no Brasil. 
Civilistica.com, Rio de Janeiro, a. 1, n. 1, jul./set. 2012. Disponível em: 
http://civilistica.com/direito-dos-danos/. Acesso em: 20 jan. 2019.). 
180 MENEZES, Joyceane Bezerra de. O direito dos danos na sociedade das incertezas: a 
problemática do risco de desenvolvimento no Brasil. Civilistica.com, Rio de Janeiro, a. 1, n. 1, 
jul./set. 2012. Disponível em: http://civilistica.com/direito-dos-danos/. Acesso em: 20 jan. 2019. 
181 MENEZES, Joyceane Bezerra de. O direito dos danos na sociedade das incertezas: a 
problemática do risco de desenvolvimento no Brasil. Civilistica.com, Rio de Janeiro, a. 1, n. 1, 
jul./set. 2012. Disponível em: http://civilistica.com/direito-dos-danos/. Acesso em: 20 jan. 2019. 
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É nesse contexto, que os pressupostos da responsabilidade civil 

tradicional passam a ser flexibilizados, uma vez que as vítimas não poderão ficar 

sem indenização e o Estado de Direito tem o dever de providenciar soluções 

para o problema. 

Os fundos de indenização civil surgem como um importante recurso 

econômico-financeiro para compensação, reparação ou auxílio das vítimas de 

determinado dano, cujo autor do dano não é conhecido ou não detém suporte 

econômico para arcar com a indenização, bem como quando o valor pago às 

vítimas demonstra-se insuficiente e, nesse ponto, o fundo atuará de forma 

complementar, constituindo um “regime coletivo de indenização”182. 

A instituição desses fundos é uma demonstração legítima da 

socialização e solidarização da indenização, que ocorre quando a sociedade 

como um todo suporta o ressarcimento dos chamados danos “em massa” - 

acidentes de trânsito, contaminação de água e alimentos; medicamentos 

prejudiciais à saúde; intoxicação do solo por desastres ambientais provocados 

ou por acidentes naturais; contaminação por produtos radioativos e nucleares; 

mortes e lesões graves incapacitantes em decorrência da violência urbana e 

terrorismo, com grande quantidade de vítimas e danos de toda sorte, tanto 

patrimonial como extrapatrimonial. 

O modelo de responsabilidade objetiva não atende à demanda do 

regime coletivo de indenização, para o qual se aplicam os fundos de indenização 

civil e os seguros de responsabilidade. A preocupação principal desse regime é 

a efetiva indenização da vítima, deixando-se para segundo plano a identificação 

do autor e do nexo causal, pois nesse tipo de dano (“em massa”), a obrigação 

de indenizar não pode estar condicionada aos pressupostos tradicionais da 

responsabilidade civil, dada a instabilidade social e política que eles impõem. 

A experiência brasileira com esse tipo de regime é bem incipiente ou 

quase inexistente, mas na Europa, há muitos anos vem sendo utilizado, em 

países como a França e a Bélgica, ao comando do Conselho da União Europeia, 

                                                            
182 ANDRADE, Fábio Siebeneichler de; SOARES, Flaviana Rampazzo. Os fundos de 
indenização civil para as vítimas de crime cujo autor é desconhecido ou incerto como exemplo 
de solidariedade social na responsabilidade civil contemporânea: breves notas de direito 
comparado. Revista Brasileira de Direito Civil - RBDCivil, Belo Horizonte, v. 17, p. 43-63, 
jul./set. 2018. 
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notadamente a Diretiva 2004/80/CE, de 29 de abril de 2004183, que regula o 

atendimento de vítimas da criminalidade urbana e terrorismo. 

Os fundos de indenização são classificados pela doutrina como 

retrospectivos ou prospectivos. Os retrospectivos são instituídos para atender 

situações emergenciais, decorrentes de eventos lesivos passados, em regra, de 

grande repercussão social, de ordem qualitativa ou quantitativa, a pessoas 

vinculadas por determinado vínculo fático comum, amoldando-se ao que se 

denomina de danos individuais homogêneos184. 

Os fundos prospectivos são constituídos para situações lesivas 

futuras e incertas; não cobertas pela responsabilidade civil tradicional no plano 

concreto e cujos beneficiários são pessoas comuns, não ligadas entre si por 

qualquer critério específico, não pertencendo a determinado grupo ou categoria, 

mas que adquirirão a condição de beneficiárias, quando sofrerem o dano 

especificado na finalidade do fundo instituído, como acontece com os acidentes 

de trânsito, homicídios, roubos, estupro e outras infrações penais. 

Sobre os objetivos dos fundos de indenização, Andrade e Soares, 

citando Bénabent, discorrem que: 

 
De modo geral, os fundos de indenização podem ser aplicados nas 
hipóteses de danos de grande repercussão (qualitativa ou 
quantitativa), relacionados a uma ocorrência com interesse público 
envolvido (porque há um comportamento imputável ao Estado; porque 
existem danos com motivação política, religiosa ou assemelhada; 
porque ocorrem danos em razão de riscos de desenvolvimento etc.), 
bem como naqueles em que há dano singular, sem reverberação 
imediata (como danos decorrentes de comportamentos não coletivos 
com motivação social, exemplificados pelas pesquisas biomédicas), ou 
que sejam determinados em razão da incidência de um imperativo de 
ética social (que incluem as infrações penais) e que não estejam 
contemplados pelos sistemas tradicionais de responsabilização civil185. 

                                                            
183 UNIÃO EUROPEIA. Conselho Da União Europeia. Diretiva 2004/80/CE, de 29 de abril de 
2004. Jornal Oficial da União Europeia, Luxemburgo, p. 65-68, 6 ago. 2004. Disponível em: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0080. Acesso em: 19 
jan. 2019. 
184 ANDRADE, Fábio Siebeneichler de; SOARES, Flaviana Rampazzo. Os fundos de 
indenização civil para as vítimas de crime cujo autor é desconhecido ou incerto como exemplo 
de solidariedade social na responsabilidade civil contemporânea: breves notas de direito 
comparado. Revista Brasileira de Direito Civil - RBDCivil, Belo Horizonte, v. 17, p. 43-63, 
jul./set. 2018. 
185 BÉNABENT, Alain. Droit civil: les obligations. 12. ed. Paris: Montchrestien, 2010. p. 495. Cf. 
KNETSCH, Jonas. Le droit de la responsabilité et les fonds d’indemnisation: analyse en 
droits français et allemand. Paris: LGDJ, 2013. p. 291-300. Cf. ANDRADE, Fábio Siebeneichler 
de; SOARES, Flaviana Rampazzo. Os fundos de indenização civil para as vítimas de crime 
cujo autor é desconhecido ou incerto como exemplo de solidariedade social na 
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A doutrina destaca que os fundos de indenização, cuja a finalidade é 

atender vítimas de danos de grande repercussão social que tenham interesse 

público envolvido, com ou sem reverberação imediata, são instituídos para suprir 

a lacuna reparatória deixada pelos sistemas tradicionais de responsabilidade 

civil, especialmente o tratamento que é dado aos conflitos individuais. 

Os fundos de indenização civil, como já visto, são produto de uma 

opção legislativa, cujos propósitos são políticos, como forma de socialização dos 

riscos, pautados no princípio da solidariedade social, semelhante ao que ocorre 

com as políticas públicas e a seguridade social. 

Nessa esteira, é urgente e propício trazer à discussão, o fenômeno da 

violência urbana que, no Brasil, cresce progressivamente. As organizações 

criminosas têm atuando contra a sociedade e o patrimônio público. Muitas vidas 

são dizimadas; pessoas têm perdido familiares, ente queridos e o patrimônio que 

construíram, sofrendo danos de toda sorte, sem receberem qualquer 

indenização186. 

As maiores capitais do país têm, constantemente, sofrido com essas 

mazelas. São Paulo, Rio de Janeiro e por último, o Estado do Ceará e sua capital 

Fortaleza que, durante o mês de janeiro de 2019, sofreu, diuturnamente, com 

ataques praticados pelas organizações criminosas que ocuparam a cidade e o 

sistema carcerário187. 

Esses ataques causaram graves danos tanto ao patrimônio público 

quanto ao privado: veículos particulares foram incendiados, estabelecimentos 

comerciais e bancários foram depredados, revendas de automóveis tiveram seus 

                                                            
responsabilidade civil contemporânea: breves notas de direito comparado. Revista Brasileira 
de Direito Civil - RBDCivil, Belo Horizonte, v. 17, p. 43-63, jul./set. 2018. 
186 REIS, Thiago. Uma semana, 1.195 mortes: o retrato da violência no Brasil. G1. [S. l.], 25 set. 
2017. Disponível em: https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/uma-semana-de-mortes-
o-retrato-da-violencia-no-brasil.ghtml. Acesso em: 22 jan. 2019. Cf. SALGADO, Daniel. Atlas da 
Violência 2018: Brasil tem taxa de homicídio 30 vezes maior do que Europa. O Globo Brasil. 
[S. l.], 05 jun. 2018. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/atlas-da-violencia-2018-
brasil-tem-taxa-de-homicidio-30-vezes-maior-do-que-europa-22747176. Acesso em: 22 jan. 
2019. 
187 Cf. WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2016: homicídios por armas de fogo no 
Brasil. [S. l.]: Flacso Brasil, 2016. Disponível em: 
https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/Mapa2016_armas_web.pdf. Acesso em: 22 jan. 
2019. 
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veículos destruídos, permissionários do transporte público tiveram seus veículos 

queimados; pontes, viadutos, creches e escolas foram depredados188. 

Diante dessa grave situação, questiona-se como as vítimas desses 

danos serão ressarcidas? Não se teve conhecimento nem informação de como 

está sendo feita a gestão dessa crise no aspecto indenizatório das vítimas. 

Seria uma hipótese de instituição de um fundo de indenização civil de 

natureza retrospectiva para atender a essas vítimas. É um debate interessante 

que precisa e deve resultar em ações, saindo do campo doutrinário para ser 

aplicado à realidade social. 

Esse cenário apresenta-se como campo de incidência da proposta do 

Direito de Danos, objeto do primeiro capítulo deste trabalho, para tratamento e 

resolução das demandas coletivas. 

No Brasil, o mais próximo que se pode chegar desse regime de fundos 

de indenização é o que se denomina de Seguro DPVAT (Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não), instituído pela Lei 6.194/74,  para 

indenizar vítimas de acidente de trânsito e transferir recursos para o Sistema 

Único de Saúde para custear o tratamento dessas vítimas. 

O Seguro DPVAT indeniza qualquer vítima (ou seus sucessores) de 

acidente de trânsito, que prove o dano e sua causa, sem perquirir a autoria, a 

culpa ou risco e nexo causal. A manutenção do capital segurado é realizada 

anualmente e obrigatoriamente por todos os proprietários de veículos, como 

condição sine qua non para o licenciamento do veículo. 

Importante destacar que o fundo dos direitos difusos e coletivos, 

previstos no Código de Defesa do Consumidor e na Lei da Ação Civil Pública, 

não tem natureza indenizatória, tendo em vista que seus recursos são revertidos 

para a sociedade de maneira difusa, em forma de políticas públicas não 

específicas, não tendo o condão de indenizar individualmente cada vítima, como 

ocorre nos fundos de indenização civil. 

                                                            
188 G1 CE. Posto de combustível e carros são incendiados por criminosos no 22º dia de 
ataques no Ceará. G1. [s.l.], 23 jan. 2019. Disponível em: 
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/01/23/carro-e-incendiado-em-posto-de-combustivel-
e-ameaca-de-bomba-paralisa-terminal-de-onibus-no-ceara-em-mais-uma-noite-de-
ataques.ghtml. Acesso em: 23 jan. 2019. 
Cf. VALADARES, João. Criminosos atacam creche e estação de energia em mais um dia de 
ataques no Ceará. Folha de São Paulo. Recife, 22 jan. 2019. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/criminosos-atacam-creche-e-estacao-de-
energia-em-21o-dia-de-ataques-no-ceara.shtml. Acesso em: 23 jan. 2019. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa do dano extrapatrimonial, especificamente quanto à sua 

expansão para os denominados “novos danos”, em um contexto no qual o 

modelo tradicional da responsabilidade civil vem sendo questionado sob a 

imputação de que seus pressupostos e limites tem dificultando ou impossibilitado 

a indenização efetiva das vítimas e deixado impune os autores contumazes de 

ações lesivas. 

O questionamento posto tem sido a justificativa para proposta da 

instituição de um direito de danos, também chamado de responsabilidade por 

danos ou responsabilidade pressuposta, que flexibiliza os pressupostos 

tradicionais da responsabilidade civil em favor da indenização da vítima, 

colocando-a como escopo principal do sistema de responsabilidade, 

dispensando a prova da culpa e do nexo de causalidade, que passa a ser 

probalístico. 

Ao longo da pesquisa, principalmente no primeiro e quarto capítulos, 

colheu-se conteúdos de vários posicionamentos doutrinários em relação a essa 

transição ou cisão da responsabilidade civil tradicional para o direito de danos.  

Dessa coleta, em síntese, deduziu-se que uma boa parte da doutrina 

defende o modelo do direito de danos para as hipóteses de indenização de 

danos coletivos, individuais homogêneos, de grande repercussão social, cuja 

autoria do dano não pode ser conhecida, dada a pulverização de condutas, por 

ter sido a conduta praticada por várias pessoas ou grupos, cujo nexo de 

causalidade não pode ser apurado em razão dessa complexidade.        

Diante dessas constatações e tendo em vista que este trabalho não 

tem a pretensão nem pode ter, de encerrar o debate sobre o tema, sugere-se 

que o chamado Direito de Danos, com suas características e finalidades, seja 

adotado no processo coletivo, como base material para a indenização dos danos 

morais coletivos, por ser compatível com a matéria. 

Não obstante, não se descarta, como já vem ocorrendo, que o Direito 

de danos, como construção teórica, possa influenciar os paradigmas da 

responsabilidade civil, sem desvirtuar a sua essência civilista, tendo em vista que 

a responsabilidade civil é uma disciplina em constante evolução e 

transformação.    
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Tratando-se do dano moral como espécie do gênero extrapatrimonial, 

tema tratado no segundo e terceiro capítulos, percebeu-se que o dano moral com 

a concepção objetiva, defendida por uma grande parte da doutrina brasileira, 

dispensa a terminologia extrapatrimonial, por ser conceitualmente 

autossuficiente. 

Sobre esta base ampla proposta ao dano moral, que alcança os 

aspectos subjetivos e objetivos da personalidade e existência humanas, 

sustenta-se a tese de que o conceito de dano moral é autossuficiente para 

albergar toda a sorte de danos que venha assolar a pessoa humana.   

A completude humana está circunscrita aos atributos e direitos da 

personalidade, que a cada dia vem sendo ampliados, por reconhecimento e 

valorização da dignidade humana, tornando-se desnecessária, porque causa 

confusão e insegurança jurídica, a criação de “novas espécies de danos 

extrapatrimoniais”, cujo conceito e âmbito de incidência perpassam e se 

concentram nos direitos da personalidade, que é a bússola que orienta o campo 

de incidência do dano extrapatrimonial. 

Em dissonância com essa tese da autossuficiência conceitual do dano 

moral sob a perspectiva objetiva, observou-se, ao tratar sobre o dano estético, 

de natureza extrapatrimonial, que a jurisprudência brasileira, através da Súmula 

387 do STJ, pacificou o entendimento de que o dano estético é independente, 

razão pela qual pode ser indenizado cumulativamente com o dano moral.    

Doutro aspecto, inferiu-se que se o dano moral for enfrentado 

somente sob a concepção subjetiva e anímica, ele se torna espécie do gênero 

extrapatrimonial em concorrência com os demais danos elencados no terceiro 

capítulo, conferindo-lhes legitimidade. 

Discorrendo sobre os “novos danos”, fez-se um apanhado sobre cada 

um, utilizando-se o dano existencial, como parâmetro, por conter conteúdo 

semelhante ao dano moral objetivo, para se fazer um paralelo conceitual entre 

um e outro. 

Comparando-se o dano biológico com o existencial, verificou-se que 

há autonomia entre os dois, pois afetam planos distintos, sendo o primeiro à 

saúde física e mental e o segundo à normal rotina, ao comum cotidiano, à 

qualidade de vida da pessoa e, portanto, podem ser indenizados ao mesmo 

tempo, um não absorvendo nem excluindo o outro. 
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Em relação ao dano estético, constatou-se que esse faz parte do 

universo do dano biológico, pois também, afeta à saúde física, razão pela qual, 

a relação diferencial entre ele e o dano existencial está pautada nos mesmos 

argumentos dispostos a distinção entre o dano biológico e o dano existencial. 

Cuidando-se da relação entre o “dano temporal” e o dano existencial, 

verificou-se que o primeiro é absorvido pelo segundo por ser mais abrangente. 

O bem jurídico afetado pelo “dano temporal” é o tempo, intrínseco à existência 

humana, utilizado para o exercício de atividades existenciais: estudo, trabalho, 

descanso, lazer, convívio social, cuidados pessoais, consumo essencial.  

Verificou-se, também, que alguns julgados do STJ, do ano de 2018, 

reconheceram a incidência de dano moral, ao tutelar, na relação consumerista, 

o tempo útil do consumidor, adotando a teoria do desvio produtivo do 

consumidor.  

Nesses julgados, constatou-se que não se reconheceu o dano 

temporal, mas o dano moral por ofensa ao direito ao tempo útil do consumidor, 

ou seja, a ofensa ao tempo útil, bem tutelado, se constitui em dano moral.    

Reportando-se ao dano psíquico, verificou-se que esse é absorvido 

pelo dano biológico, sendo o dano psíquico mais específico e o dano biológico 

mais geral, pois abrange toda a compleição humana, tratando tanto da saúde 

física como mental.  

Identificou-se, outrossim, que ambos apresentam natureza 

patrimonial e extrapatrimonial e traçando-se um paralelo entre o dano psíquico 

e o existencial, chegou-se a mesma distinção fixada entre o dano biológico e o 

dano existencial.  

Em relação ao dano da perda de uma chance, estudado à luz da 

experiência italiana e francesa, entendeu-se que os dois modelos têm sido 

adotados em julgados do STJ, mas o modelo francês estudado no Brasil por 

Peteffi e Carnaúba, regra geral,   demonstra-se mais coerente porque classifica 

o dano da perda de chance em duas categorias: a) como dano, tendo a chance 

como bem tutelado; e b) como método para se inferir o nexo de causalidade nos 

conflitos da seara médica. 

Em relação a natureza do dano da perda de uma chance, o modelo 

francês dispõe que a depender do caso concreto, o dano por ser tanto material 

quanto extrapatrimonial. Já o modelo italiano afirma categoricamente que esse 
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dano é de natureza material, podendo funcionar como um agregador do dano 

moral, como pode ocorrer com qualquer dano material, mas não o admite como 

dano exclusivamente moral.    

Nesta pesquisa ficou ressaltado que uma das características 

principais dos danos extrapatrimoniais é que eles, em regra, não ocorrem 

isoladamente, pois de um mesmo evento danoso podem ocorrer vários danos, 

identificando-se uma coexistência entre os mesmos, podendo ocorrer dano 

estético em associação com dano moral e dano existencial, sem prejuízo da 

indenização por dano material.      

Retomando ao tema validade e legitimidade dos novos danos em 

relação ao dano moral, constatou-se que a adoção do modelo de dano moral 

objetivo afasta a legitimidade e a necessidade da instituição de uma categoria 

de dano para cada bem e interesse jurídicos ofendidos. 

Constatou-se que os chamados “novos danos” tem origem em países, 

como a Itália, cuja a responsabilidade civil e a indenização por dano não 

patrimonial era limitada ao que estava previsto em lei, condição propícia à 

criação de novos danos com a finalidade de quebrar a barreira legislativa e atingir 

a reparação integral das vítimas, inspirada na garantia dos direitos fundamentais, 

inserida em suas constituições. No Brasil, incumbe à doutrina e à jurisprudência 

o papel de identificar o dano e determinar a sua reparabilidade, demonstrando 

ser um sistema aberto.  

Em relação a aplicação dos “novos danos” no Brasil, há uma divisão 

de entendimentos quanto à abrangência do conceito de dano moral. A corrente 

doutrinária que adota o dano moral em sentido amplo é refratária, mas os que 

admitem o caráter exclusivamente anímico do dano moral, tem apresentado boa 

receptividade, como a Justiça Trabalhista que tem reconhecido o dano 

existencial e o psíquico decorrente da relação de trabalho. 

O quarto capítulo deste trabalho cuidou do dano moral coletivo e 

discorreu sobre dois mecanismos processuais alternativos para a solução de 

conflitos coletivos. O primeiro foi a instituição de entidades de infraestrutura 

específica para a resolução dos conflitos coletivos - as claims resolution facilities, 

do direito norte americano.  

Verificou-se que, no Brasil, alguns princípios do modelo das claims 

resolution facilities, tem sido adotado especialmente na tragédia ocorrida no ano 
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de 2005, na Cidade de Mariana-MG, com a instituição da Fundação Renova, que 

intermedia, organiza e executa os termos de ajustamento de conduta entre a 

Vale do Rio Doce, as vítimas e o poder estatal. 

Infelizmente, o que aconteceu em Mariana não serviu de exemplo 

para que a Vale do Rio Doce adotasse medidas de prevenção e uma gestão de 

riscos eficiente, pois, em 28 de janeiro de 2019, mais uma mineradora da Vale, 

estabelecida na Cidade de Brumadinho-MG, teve sua barragem de rejeitos 

rompida, causando a morte de dezenas e o desaparecimento de centenas de 

pessoas. Dentre os mortos e desaparecidos, a maioria era funcionários e 

terceirizados da Vale do Rio Doce189. 

A tragédia de Brumadinho causou um profundo prejuízo à 

humanidade, pois vitimou centenas de pessoas; destruiu a flora e fauna, pois 

desequilibrou o meio ambiente. Os danos ocorridos tanto em Mariana como em 

Brumadinho são incalculáveis, com efeitos imediatos e à longo prazo190. A 

tragédia de Brumadinho poderia ter sido evitada porque o risco era previsível em 

razão de semelhante ocorrência na Cidade de Mariana, no ano de 2015. 

A importação e a adequação desse instituto (claims resolution 

facilities) ao processo coletivo brasileiro imprimirá uma releitura do processo 

coletivo tradicional, em consonância com o princípio da cooperação, previsto no 

Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que para solução e 

principalmente prevenção desse tipo de tragédia, faz-se imprescindível a 

convocação e presença de todos os envolvidos. 

A participação dos envolvidos diretos e indiretos, com acesso às 

informações, de forma clara e transparente, lhes concederá o poder de opinar 

com o objetivo de resolver o conflito de forma democrática e participativa, sob a 

observância e fiscalização dos órgãos e poderes públicos. 

O segundo mecanismo alternativo de indenização coletiva são os 

fundos de indenização civil, cuja a finalidade é atender vítimas de danos de 

grande repercussão social que tenham interesse público envolvido, com ou sem 

                                                            
189 Cf. G1. Tragédia em Brumadinho: fotos de 28 de janeiro, 4º dia de buscas. [S. l.], 28 jan. 
2019. Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/28/tragedia-em-
brumadinho-fotos-de-28-de-janeiro-4o-dia-de-buscas.ghtml. Acesso em: 25 jan. 2019. 
190 Cf. FOLHA DE SÃO PAULO. Veja o que se sabe até agora sobre a tragédia em 
Brumadinho. [S. l.], 28 jan. 2019. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/veja-o-que-se-sabe-ate-agora-sobre-a-
tragedia-em-brumadinho.shtml. Acesso em: 29 jan. 2019. 
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reverberação imediata. Esses fundos são instituídos para suprir a lacuna 

reparatória deixada pelos sistemas tradicionais de responsabilidade civil.  

A importância desta pesquisa para a comunidade jurídica e sociedade 

em geral evidencia-se tanto pelo fatos e conflitos sociais narrados, traduzidos 

em tragédias contra à humanidade e ao meio ambiente, que precisam ser 

evitados e solucionados; quanto pela importância que o debate do tema 

responsabilidade civil, notadamente no que diz respeito aos danos individuais e 

coletivos, no afã de se adensar o debate e  estudar novos mecanismos a fim de 

tornar a responsabilidade civil um instrumento eficiente, atualizado e atento à 

dinâmica social.   
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