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seres. Com o surgimento do Homem, a evolução passou  a 
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Seja-nos permitido insistir num truísmo: a evolução  do 

homem é a evolução de sua consciência; e a evolução  da 

consciência é a evolução da cultura. 

 A nossa tese é a de que o homem se aperfeiçoa à me dida 
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RESUMO 

 
 
 
O estudo que segue partiu da análise introdutória do histórico dos direitos 
fundamentais e das suas gerações, analisando-se suas caracterísiticas e seus 
destinatários, bem como o princípio da isonomia e a aplicação de princípios 
constitucionais como critério de valoração na solução de conflitos, além do ativismo 
judicial. Na sequencia, estudou-se a evolução da responsabilidade civil no Brasil, 
tendo como foco as espécies de responsabilidade civil e as espécies de danos, com 
ênfase nos danos morais, nas suas funções e na problemática de sua quantificação. 
Estudou-se a doutrina norteamericana, de origem anglo-saxônica, dos danos 
punitivos, do início histórico até o atual questionamento de sua viabilidade, bem 
como a sua aplicação – ou não – em países como a Argentina, a França, a 
Alemanha, a Espanha e a Itália. Passou-se à apreciação da reparação integral do 
dano como direito fundamental, como corolário da dignidade da pessoa humana, 
previsto na Constituição Federal de 1988, analisando-se ainda o princípio da 
igualdade, o tratamento desigual como forma de garantir a igualdade e a correlação 
lógica entre o fator de descrímen e a desequiparação procedida. Analisaram-se, por 
fim, as perspectivas de aplicação da doutrina norteamericana dos danos punitivos no 
Brasil, mediante fundamentação constitucional e por meio da criação de um fundo 
para a captação dos recursos provenientes do pagamento dos danos punitivos, à 
semelhança do fundo de defesa dos direitos difusos, justificando-se o uso dos 
recursos do referido fundo como forma de garantir a indenização devida pelo ofensor 
hipossuficiente. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The following study was based on an introductory analysis of the history of 
fundamental human rights and freedoms, commonly referred to as generation rights, 
and analyzed both the characteristics and recipients of such rights, as well as the 
principle of isonomy or equal treatment and the application of constitutional principles 
as an appraisal criteria in conflict resolution, besides judicial activism. This study then 
examined, the evolution of civil responsibility and tort law in Brazil, focusing on the 
field of civil liability and redress, placing special emphasis on the different roles and 
problematic assessment of compensations awarded for moral damages. The 
American doctrine of punitive damages, largely of Anglo-Saxon origin, was then 
examined from early history up to current questioning in order to determine its 
practical feasibility, as well as its application – or not – in countries such as 
Argentina, France, Germany, Spain and Italy. Considerations then moved on to full 
compensation of damages as a fundamental right to human dignity, as provided for in 
the Federal Constitution of 1988.  The principle of isonomy, the unequal treatment as 
a way to ensure equality, and the logical correlation between discriminatory criterion 
and different legal treatment were also analyzed. Lastly, this paper examined the 
prospects of implementing the established American doctrine of punitive damages in 
Brazil and what that would entail, notably by taking into account constitutional 
foundations and by setting up a fund with resources allocated from the payment of 
punitive damages, as happens with the Federal Fund for the Defense of Collective 
and Diffused Rights (Fundo de Defesa dos Direitos Difusos). The use of such 
resources would be justified as this practice would ensure the compensation due and 
payable by the underprivileged offender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key-words: fundamental rights. Judicial activism. Punitive damages. 
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RÉSUMÉ 
 
 
Cette étude a débuté à partir de l'analyse qui introduit l’historique des droits 
fondamentaux et de leurs générations, en analysant leurs caractéristiques et leurs 
destinataires, ainsi que le principe de l'égalité et de l'application des principes 
constitutionnels comme critère de valeur dans la résolution des conflits, et aussi 
l'activisme judiciaire. Dans la suite, on a étudié l'évolution de la responsabilité civile 
au Brésil, en se concentrant sur les types de responsabilité civile et sur les types de 
dommages, en mettant l'accent sur les dommages moraux, sur leurs fonctions et sur 
la problématique de leur quantification. On a étudié la doctrine nord-américaine – 
d'origine anglo-saxonne – des dommages punitifs, dès leurs débuts jusqu’au 
questionnement actuel sur leur viabilité ainsi que sur leur mise en œuvre – ou non – 
dans des pays comme l'Argentine, la France, l'Allemagne, Espagne et l’Italie. 
Ensuite, on est passé à la considération de la réparation intégrale du dommage 
comme un droit fondamental, comme un corollaire de la dignité de la personne 
humaine, prévu dans la Constitution Fédérale de 1988, en analysant encore le 
principe de l'égalité, le traitement inégal comme façon d'assurer l'égalité et la 
corrélation logique entre le facteur de discrimen et la inégalité effectuée. On a 
examiné, enfin, les perspectives de l’application de la doctrine nord-américaine des 
dommages punitifs au Brésil, à travers le fondement constitutionnel et par la création 
d'un fonds destiné à recueillir les ressources issues du paiement des dommages 
punitifs, semblable au fonds de défense de droits diffus, en justifiant l'utilisation des 
ressources de ce fonds comme un moyen de garantir l'indemnisation due par 
l’offenseur hypo-suffisant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTS-CLÉS: Droits fondamentaux. Activisme judiciaire. Dommages punitifs. 
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XII

                                              PREFÁCIO 

 

O presente trabalho decorreu da constatação da dificuldade da 

quantificação dos danos morais da forma como é concretizada atualmente no Brasil. 

A possibilidade de ressacimento dos danos extrapatrimoniais é 

objeto de discussão no Brasil mesmo antes da vigência do Código Civil de 1916. 

Com a vigência desse Código, as discussões se acirraram e a possibilidade de sua 

fixação seguiu sem consenso até a vigência da Constituição Federal de 1988. A 

partir de então, pacificada a possibilidade de ressarcimento dos danos morais, 

passou-se à dificuldade que perdura na atualidade, de quantificação desses danos. 

Porque inexistem métodos objetivos, a fixação do valor, a cada 

caso concreto, fica a critério do prudente arbítrio judicial, levadas em consideração, 

como regra geral, as condições pessoais da vítima e do autor dos danos e a 

gravidade ou o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor. 

Da sistemática atual decorrem as conclusões de que, nos casos em 

que o ofensor ostenta imenso patrimônio e a vítima o tem modesto, a fixação do 

valor da indenização pos danos morais tendo como fundamento também as 

condições pessoais do ofensor e o grau de reprovabilidade de sua conduta pode 

ensejar o enriquecimento ilícito da vítima. Por outro lado, quando o patrimônio do 

ofensor é modesto ou inexistente, a vítima, independentemente de suas condições 

pessoais e mesmo que se verifique uma ofensa inequívoca ao seu patrimônio moral, 

pode ser ressarcida de forma apenas parcial e incompleta ou sequer sê-lo. 

Em razão dessas disparidades e não raras injustiças, fundamenta-

se o presente estudo na premissa de que os danos morais devem ser quantificados 

com fundamento exclusivo no patrimônio moral da vítima, o que equivale a dizer que 
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somente devem ser levadas em conta para fins de quantificação dos danos morais 

as condições pessoais da vítima. 

Quanto à condição pessoal do autor dos danos morais, 

especificamente a sua situação financeira e o grau de reprovabilidade de sua 

conduta, não devem ser considerados para fins de quantificação da indenização a 

esse título, o que afasta, por si só, nos casos de ofensores com patrimônios 

imensos, a já referida e aparentemente infindável discussão a respeito do 

enriquecimento ilícito da vítima. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem a pretensão de demonstrar 

a possibilidade jurídica e a viabilidade concreta da aplicação, no direito brasileiro, da 

doutrina norteamericana dos danos punitivos na hipótese de reconhecimento dos 

danos morais, nos casos em que se verifica o dolo ou a culpa grave do autor do 

dano e a viabilidade de seu patrimônio.  

Não se desconsidera a ausência de autorização legislativa 

expressa, o que impede a fixação dos danos punitivos da forma como se dá nos 

países em que essa espécie de danos é reconhecida pelo texto legal, 

independentemente de hermenêutica. Mas a lacuna legal não impede o 

reconhecimento da possibilidade de sua aplicação, alicerçada em fundamentos 

constitucionais expressos e por meio do ativismo judicial, tendo-se ainda em 

consideração que a finalidade punitiva consta reiteradamente da fundamentação da 

quantificação dos danos morais, em julgados proferidos por tribunais estaduais ao 

redor do País e inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça. 

De se consignar que, apesar da nomenclatura, os danos punitivos 

não caracterizam pena propriamente dita, com as características do instituto de 
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direito penal, mas sim uma multa com a finalidade específica de inibir ao ofensor a 

prática de novas condutas da mesma natureza.  

A sua fixação não deve ser imperativa e tampouco se dar de forma 

aleatória, mas sim exclusivamente nas hipóteses em que, embora integralmente 

ressarcida a vítima dos danos morais, cuja indenização será arbitrada com 

fundamento no seu patrimônio moral, as circunstâncias subjetiva – o grau de 

reprovabilidade do comportamento do ofensor – e objetiva – a dimensão do seu 

patrimônio – imponham a conclusão de que a dimensão social da norma não será 

atingida. 

Porque os valores a título de danos punitivos não serão entregues à 

vítima dos danos morais, não se há que falar em enriquecimento ilícito desta. 

Não se pretende reiterar o já praticamente pacificado 

reconhecimento dos danos sociais, com a imposição de multa a ser recolhida ao 

fundo de defesa dos direitos difusos.  

Pretende-se, sim, a aplicação, no Brasil, da doutrina norteamericana 

dos danos punitivos, nos termos e sob os fundamentos já elencados, e mediante a 

criação de um fundo próprio para a captação dos recursos provenientes dos seus 

pagamentos, à semelhança do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, este previsto 

no artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85). 

Como corolário e maior objetivo do fundo a ser criado, os seus 

recursos provenientes das condenações por danos punitivos serão a garantia da 

indenização das vítimas de danos causados por ofensor hipossuficiente. 

 

São Paulo, agosto de 2012. 

Raquel Grellet Pereira Bernardi 
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Capítulo 1 – Direitos fundamentais 

Direitos fundamentais, na acepção empregada no presente trabalho, 

dizem respeito às prerrogativas do indivíduo em face do Estado. Constituem um 

limite imposto ao poder estatal, em obediência ao qual o Estado não pode interferir 

em determinados âmbitos da esfera privada. 

A história dos direitos fundamentais coincide com a do 

constitucionalismo, mas com ele não se confunde, pois as liberdades do indivíduo 

são anteriores a qualquer disposição normativa. Isso é porque referência de textos 

legais a tais prerrogativas tem somente valor declarativo.  

Os titulares dos direitos fundamentais são todos os seres humanos, 

e não somente alguns ou uma subclasse destes.1 

A garantia de não intervenção do Estado na intimidade do cidadão, 

conforme expõe Celso Bastos, "de um lado guarnece o Estado com instrumentos 

necessários à sua ação, e de outro protege uma área de interesses do indivíduo 

contra qualquer intromissão do aparato oficial".2 

Direitos fundamentais e direitos humanos não se confundem.   

 
Os direitos fundamentais seriam os interesses jurídicos previstos na 
Constituição que o Estado deve respeitar e proporcionar a todas as 
pessoas.  É o mínimo necessário para a existência da vida humana.  
Por outro lado, embora em muitos pontos os direitos humanos 
possam ter o mesmo conteúdo dos direitos fundamentais, o certo é 
que os primeiros são mais amplos e imprecisos, enquanto os direitos 
fundamentais possuem um conteúdo mais restrito e preciso, pois 
estão limitados aos direitos reconhecidos pelo direito positivo de 
determinado povo.3 
 

                                                 
1 Marcus Vinicius Ribeiro. Direitos Humanos. São Paulo: Montecristo Editora, 2011. p. 12 
2 Celso Ribeiro Bastos. Curso de direito constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2003. p. 89. 
3 Vladimir Brega Filho. Direitos fundamentais na Constituição de 1988: conteúdo jurídico das 
expressões. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002. pp. 66 e 73. 
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Os direitos fundamentais constituem os direitos humanos 

positivados, seja em instrumentos internacionais de natureza normativa, como 

tratados e convenções, seja na Constituição de cada Estado. 

 Tomada sob esse prisma, a diferença conceitual entre os direitos 

humanos e os direitos fundamentais residiria no grau de sua concreção positiva. 

É preciso, nesse sentido, relembrar a lição de Canotilho ao pontuar 

que somente podem ser considerados direitos fundamentais os que se encontram 

reconhecidos nas constituições e por isso são capazes de gerar consequências 

jurídicas em nível interno.4 

 

1.1 – Breve escorço histórico dos direitos fundamen tais 

Alguns antecedentes dos direitos fundamentais já estavam 

presentes no Direito Romano, como as referências de José Afonso da Silva ao veto 

do tribuno da plebe contra ações injustas dos patrícios, à lei de Valério Publícola 

proibindo penas corporais contra cidadãos em determinadas situações e o Interdicto 

de Homine Libero Exhibendo, remoto antecedente do habeas corpus moderno.  

O cristianismo também desempenhou papel importante no 

reconhecimento dos direitos fundamentias. 

 
Pode-se afirmar ter sido o Cristianismo que, não só do ponto de vista 
político, como no campo geral das valorações, fundou a dignidade 
do homem como ser individual, racional e livre, criatura de Deus, 
chamada a uma vida sobrenatural e imortal.5 
 

                                                 
4 J.J. Gomes Canotilho. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra-Portugal: Editora 
Almedina, 2000. p. 133 
5 José Horácio Meirelles Teixeira. Curso de direito constitucional. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora 
Forense Universitária, 1991. p 33. 
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De acordo com Vicente Grecco Filho, o cristianismo foi a doutrina 

que mais valorizou a pessoa humana, definindo o homem como também criado à 

imagem e semelhança de Deus. Por meio dessa concepção, estabelecendo vínculo 

entre o indivíduo e a divindade, superou-se a concepção do Estado como única 

unidade perfeita, de forma que o homem-cidadão foi substituído pelo homem-

pessoa.6  

 
Do ponto de vista prático, porém, ainda demorou para que se 
conquistassem direitos contra a imposição do Poder Estatal contra o 
indivíduo. Assim, o Cristianismo, embora tenha contribuído para o 
reconhecimento dos direitos do homem, não serviu para 
institucionalizá-los contra o Estado.7 
 

A Magna Carta Libertatum, firmada na Inglaterra, em 1215, pelo Rei 

João Sem Terra, é referida como definidora do fim do sistema de arbítrio do Poder 

Estatal e instituidora da nova era dos direitos fundamentais, tendo constituído marco 

fixador do princípio de obediência à legalidade e da existência de direitos dos 

membros da comunidade que o próprio rei deveria respeitar. Diversos direitos 

fundamentais, como o habeas corpus, o due process of law, o princípio da 

legalidade e a instituição do júri já estavam previstos nesse documento.8 

                                                 
6 Vicente Grecco Filho. Tutela Constitucional das Liberdades. São Paulo: Editora Saraiva, 1989. p. 89. 
7 Marcus Vinícius Ribeiro. A evolução histórica dos direitos fundamentais. Revista da Faculdade de 
Direito da UNG, Vol. 1, 1999. p. 113. 
8 Para entender o significado da cláusula 39 da Magna Carta, é preciso conhecer um pouco da época 
e das condições em que foi assinada pelo rei. A Inglaterra de então, como o mundo feudal de modo 
geral, compunha-se basicamente de três estamentos sociais: a nobreza, que correspondia ao 
patriciado romano, o clero, detentor da autoridade espiritual, e o povo, que era a classe trabalhadora 
que desfrutava do status libertatis, único privilégio que o distinguia os servos da gleba.Como rei, João 
Sem Terra era um rei fraco e mal sucedido em suas campanhas políticas e militares, não tendo boas 
relações com a nobreza e oclero. Chegou a ser excomungado pelo Papa Inocêncio III e, para 
conseguir o levantamento da excomunhão, teve de declarar a Inglaterra feudo de Roma. Os barões, 
por sua vez, diante da pressão fiscal intensificada para o fortalecimento militar da Inglaterra, exigiam 
do rei que se curvasse diante dos direitos adquiridos pelo costume longamente estabelecido. Foi sob 
essas pressões que o rei cedeu aos barões e firmou a declaração que passou para a história. Escrita 
em latim bárbaro, constituía, na verdade, um acordo entre o rei, o clero e os barões, como se extrai 
do seu próprio título: Magna Carta Libertatum seu Concordiam inter regem Johannen et Barones pro 
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Foram necessários vários séculos para que os seus princípios 

fossem efetivamente respeitados.  

O contratualismo também desempenhou papel fundamental para o 

reconhecimento dos direitos fundamentais. Sua principal contribuição decorreu do 

silogismo de que, se o Estado deriva da vontade contratual dos seres humanos, por 

essa mesma vontade estes também podem desfazê-lo, ou reconstruí-lo de forma 

que se garantam as liberdades do indivíduo em relação ao próprio Estado.9 

                                                                                                                                                         
concessione libertatum ecclesiae et regni Angliae (Carta Magna das Liberdades, ou Concórdia entre o 
Rei João e os Barões para a outorga das liberdades da igreja e do reino inglês). Logo depois da 
assinatura da Magna Carta, em 1215, João Sem Terra pediu e obteve do Papa Inocêncio III a 
declaração de sua nulidade, sob o fundamento de ter sido firmada sob coação e sem a aprovação 
papal. João Sem Terra morreu no ano seguinte e a declaração da Carta Magna, a despeito de 
anulada, foi reafirmada pelos monarcas sucessores. (Fábio Konder Comparato. A afirmação histórica 
dos direitos humanos. São Paulo: Editora Saraiva, 1999). 
9 Marcus Vinícius Ribeiro. A evolução histórica dos direitos fundamentais. Revista da Faculdade de 
Direito da UNG, Vol. 1, 1999. p. 115. O Contratualismo é uma corrente filosófica que parte da 
premissa que, nos primórdios da humanidade, o ser humano vivia em um estado de natureza, no qual 
não havia Estado, instituições ou leis e a liberdade era plena, não existindo limites para a conduta 
humana. Para Hobbes, o estado de natureza era um completo caos, pois o homem é egoísta por 
natureza e, em razão de não haver limites para a sua conduta, poderia fazer qualquer coisa para 
conseguir o que desejava. Esse pensamento é sintetizado na famosa frase do filósofo: "O homem é o 
lobo do homem." De acordo com Hobbes, o medo que os homens sentiam dos outros homens foi a 
razão para a assinatura do contrato social, que deu origem ao estado civil, no qual existem Estado, 
instituições e leis e a liberdade de agir não é plena. Ou seja, uma sociedade organizada. O Estado 
surge para controlar e minimizar o caos. Ainda segundo Hobbes, para que o Estado fosse eficiente no 
controle da violência, precisava ser poderoso, o que exigia que todos os homens abrissem mão de 
uma parte de seus direitos e os entregassem para o Estado, na pessoa de seu administrador. Assim, 
todo o poder da sociedade era transferido para os administradores do Estado, para que estes 
pudessem conter a violência natural do ser humano. Ainda segundo Hobbes, o contrato social 
assinado entre os homens e os administradores do Estado seria irrevogável e não poderia ser 
quebrado em nenhuma hipótese, mesmo que o Estado descumprisse o seu dever de manter a ordem 
social. Em conclusão, tudo o que o soberano do Estado impõe é justo, já que foi baseado no contrato 
social. Na evolução do contratualismo, Locke afirmou que o homem não era mal por natureza, mas 
sim uma folha em branco, o que lhe permitia ser bom e mal ao mesmo tempo. Para o filósofo, o 
homem criou o estado civil porque percebeu que juntos seriam melhores e poderiam potencializar os 
seus direitos naturais, como a liberdade, a propriedade privada e a própria vida. Segundo Locke, as 
cláusulas do contrato social não eram as mesmas para o estado e os súditos, já que o Estado tinha o 
dever de proteger, criar, e manter os direitos naturais do homem e os súditos, por sua vez, deveriam 
obedecer as leis. Em consequência, se o indivíduo quebrasse uma das cláusulas do contrato social, 
deveria ser punido. E se o Estado quebrasse uma das cláusulas do pacto, surgiria para a sociedade o 
direito de reagir ao Estado. Para Locke, portanto, havia um direito natural de se opor ao Estado. Na 
sequeência, de acordo com o pensamento de Rousseau, o homem nascia livre e bom e a sociedade 
é que o corrompia. Para o filósofo, no estado de natureza já existiam direitos naturais e eram 
plenamente usufruídos, sendo que o Estado civil surgiu para regulamentar esses direitos naturais,  
para melhorá-los e protegê-los. O Estado civil, desse modo, tem apenas a finalidade de regulamentar 
e proteger os direitos naturais já existentes. Para Rousseau, se o Estado não cumpre o seu dever de 
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Conforme já afirmado, os direitos fundamentais não constituem 

criação do direito positivo, mas sim decorrem do próprio ser humano.  

No século XVII houve várias conquistas referentes ao 

reconhecimento das liberdades individuais, com a aprovação da Petition of Rights10, 

no dia 07 de junho de 1628, e do Habeas Corpus Amendment Act11, no ano de 1679. 

                                                                                                                                                         
regulamentar e proteger os direitos naturais do homem, o cidadão tem o dever de reagir 
(http://oficina-literaria.blogspot.com.br/2010/06/especial-filosofia-o-contratualismo.html). 
10 Tradução da Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo: “Os lordes 
espirituais e temporais e os comuns, reunidos em parlamento, humildemente lembram ao rei, nosso 
soberano e senhor, que uma lei feita no reinado do rei Eduardo I, vulgarmente chamada Statutum de 
tallagio non concedendo, declarou e estabeleceu que nenhuma derrama ou tributo (tallage or aid) 
seria lançada ou cobrada neste reino pelo rei ou seus herdeiros sem o consentimento dos arcebispos, 
bispos, condes, barões, cavaleiros, burgueses e outros homens livres do povo deste reino; que, por 
autoridade do Parlamento, reunido no vigésimo quinto ano do reinado do reinado do rei Eduardo III, 
foi decretado e estabelecido que, daí em diante, ninguém poderia ser compelido a fazer nenhum 
empréstimo ao rei contra a sua vontade, porque tal empréstimo ofenderia a razão e as franquias do 
país; que outras leis do reino vieram preceituar que ninguém podia ser sujeito ao tributo ou imposto 
chamado benevolence ou a qualquer outro tributo semelhante, que os nossos súditos herdaram das 
leis atrás mencionadas e de outras boas leis e provisões (statutes) deste reino a liberdade de não 
serem obrigados a contribuir para qualquer taxa, derramo, tributo ou qualquer outro imposto que não 
tenha sido autorizado por todos, através do Parlamento. E considerando também que na carta 
designada por "Magna Carta das Liberdades de Inglaterra" se decretou e estabeleceu que nenhum 
homem livre podia ser detido ou preso ou privado dos seus bens, das suas liberdades e franquias, ou 
posto fora da lei e exilado ou de qualquer modo molestado, a não ser por virtude de sentença legal 
dos seus pares ou da lei do país. E considerando também que foi decretado e estabelecido, por 
autoridade do Parlamento, no vigésimo oitavo ano do reinado do rei Eduardo III, que ninguém, fosse 
qual fosse a sua categoria ou condição, podia ser expulso das suas terras ou da sua morada, nem 
detido, preso, deserdado ou morto sem que lhe fosse dada a possibilidade de se defender em 
processo jurídico regular (due process of law). E considerando que ultimamente grandes contingentes 
de soldados e marinheiros têm sido destacados para diversos condados do reino, cujos habitantes 
tem sido obrigados, contra vontade, a acolhê-los e a aboletá-los nas suas casas, com ofensa das leis 
e costumes e para grande queixa e vexame do povo. E considerando também que o Parlamento 
decretou e ordenou, no vigésimo quinto ano do reinado do rei Eduardo III, que ninguém podia ser 
condenado à morte ou à mutilação sem observância das formas da Magna Carta e do direito do país; 
e que, nos termos da mesma Magna Carta e de outras leis e provisões do vosso reino, ninguém pode 
ser condenado à morte senão em virtude de leis estabelecidas neste vosso reino ou de costumes do 
mesmo reino ou de atos do Parlamento; e que nenhum transgressor, seja qual for a sua classe, pode 
subtrair-se aos processos normais e às penas infligidas pelas leis e provisões deste vosso reino; e 
considerando que, todavia, nos últimos tempos, diversos diplomas, com o Grande Selo de Vossa 
Majestade, têm investido certos comissários de poder e autoridade para, no interior do país, 
aplicarem a lei marcial contra soldados e marinheiros e outras pessoas que a estes se tenham 
associado na prática de assassinatos, roubos, felonias, motins ou quaisquer crimes e transgressões, 
e para sumariamente os julgar, condenar e executar, quando culpados, segundo as formas da lei 
marcial e os usos dos exércitos em tempo de guerra. E, a pretexto disto, alguns dos súditos de Vossa 
Majestade têm sido punidos por estes comissários com a morte, quando é certo que, se eles tivessem 
merecido a morte em harmonia com as leis e provisões do país, também deveriam ter sido julgados e 
executados de acordo com estas mesmas leis e provisões e não de qualquer outro modo. Por todas 
estas razões, os lordes espirituais e temporais e os comuns humildemente imploram a Vossa 
Majestade que, a partir de agora, ninguém seja obrigado a contribuir com qualquer dádiva, 
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No século XVIII, a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, 

que era uma das treze colônias inglesas na América, datada de 12 de janeiro de 

                                                                                                                                                         
empréstimo ou benevolence e a pagar qualquer taxa ou imposto, sem o consentimento de todos, 
manifestado por ato do Parlamento; e que ninguém seja chamado a responder ou prestar juramento, 
ou a executar algum serviço, ou encarcerado, ou, de uma forma ou de outra molestado ou inquietado, 
por causa destes tributos ou da recusa em os pagar; e que nenhum homem livre fique sob prisão ou 
detido por qualquer das formas acima indicadas; e que Vossa Majestade haja por bem retirar os 
soldados e marinheiros e que, para futuro, o vosso povo não volte a ser sobrecarregado; e que as 
comissões para aplicação da lei marcial sejam revogadas e anuladas e que, doravante, ninguém mais 
possa ser incumbido de outras comissões semelhantes, a fim de nenhum súdito de Vossa Majestade 
sofrer ou ser morto, contrariamente às leis e franquias do país. Tudo isto rogam os lordes espirituais e 
temporais e os comuns a Vossa majestade como seus direitos e liberdades, em conformidade com as 
leis e provisões deste reino; assim como rogam a Vossa Majestade que se digne declarar que as 
sentenças, ações e processos, em detrimento do vosso povo, não terão conseqüências para futuro 
nem servirão de exemplo, e que ainda Vossa Majestade graciosamente haja por bem declarar, para 
alívio e segurança adicionais do vosso povo, que é vossa régia intenção e vontade que, a respeito 
das coisas aqui tratadas, todos os vossos oficiais e ministros servirão Vossa Majestade de acordo 
com as leis e a prosperidade deste reino.” Disponível em   
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/peticao-de-
direito-1628.html. 
11 Tradução da Biblioteca Virutal de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo: “I - A 
reclamação ou requerimento escrito de algum indivíduo ou a favor de algum indivíduo detido ou 
acusado da prática de um crime (exceto tratando-se de traição ou felonia, assim declarada no 
mandato respectivo, ou de cumplicidade ou de suspeita de cumplicidade, no passado, em qualquer 
traição ou felonia, também declarada no mandato, e salvo o caso de formação de culpa ou 
incriminação em processo legal), o lorde-chanceler ou, em tempo de férias, algum juiz dos tribunais 
superiores, depois de terem visto cópia do mandato ou o certificado de que a cópia foi recusada, 
concederão providência de habeas corpus (exceto se o próprio indivíduo tiver negligenciado, por dois 
períodos, em pedir a sua libertação) em benefício do preso, a qual será imediatamente executória 
perante o mesmo lorde-chanceler ou o juiz; e, se, afiançável, o indivíduo será solto, durante a 
execução da providência (upon the return), comprometendo-se a comparecer e a responder à 
acusação no tribunal competente. II - A providência será decretada em referência à presente lei e 
será assinada por quem a tiver concedido. II - A providência será executada e o preso apresentado 
no tribunal, em curto prazo, conforme a distância, e que não deve exceder em caso algum vinte dias. 
IV - Os oficiais e os guardas que deixaram de praticar os atos de execução devidos, ou que não 
entregarem ao preso ou ao seu representante, nas seis hora que se seguirem à formulação do 
pedido, uma cópia autêntica do mandato de captura, ou que mudarem o preso de um local para outro, 
sem suficiente razão ou autoridade, pagarão 100 libras, no primeiro caso, e 200 libras, no segundo 
caso, ao queixoso, além de perderem o cargo. V - Quem tiver obtido providência de habeas corpus 
não poderá voltar a ser capturado pelo mesmo fato sob pena de multa de 500 libras ao infrator. VI - 
Quem estiver preso, por traição ou felonia, poderá se o requerer, conhecer a acusação, na primeira 
semana do período judicial (term) seguinte ou no primeiro dia da sessão de orjer e terminer ou obter 
caução, exceto se a prova invocada pela Coroa não se puder produzir nessa altura; e, se absolvido 
ou se não tiver sido formulada a acusação e se for submetido de novo a julgamento em novo período 
ou sessão, ficará sem efeito pelo direito imputado; porém, se no condado se efetuar sessão do 
tribunal superior (assize), ninguém sairá em liberdade por virtude de habeas corpus até acabar a 
sessão, ficando então confiado à justiça desse tribunal.” Disponível em  
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-à-criação-da-Sociedade-das-
Nações-até-1919/a-lei-de-qhabeas-corpusq-1679.html. 
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1776, é referida por José Afonso da Silva como a primeira declaração de direitos 

fundamentais, em sentido moderno12. 

Na sequência, após a declaração de independência dos estados 

Unidos da América, tem-se o Bill of Rights, aprovado no dia 25 de setembro de 

178913. 

As conquistas mundiais referentes aos direitos fundamentais, em 

nível da enumeração dessas garantias, culminaram com a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, pela Organização das Nações Unidas, proclamada por 

Resolução da Assembléia Geral de 10 de dezembro de 1948. 

O objetivo desse documento foi garantir os direitos do indivíduo 

contra a opressão estatal, tendo sido elencadas em seu conteúdo diversas 

conquistas do homem, como o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à 

segurança, à plena igualdade, à presunção de inocência, ao acesso à justiça, ao 

lazer e à saúde, entre outros. "Entretanto, sem querer entrar em questões de direito 

internacional, a referida Declaração padece de efetividade, pois depende de cada 

país seu seguimento ou não”.14 

                                                 
12 José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional positivo. 19ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 
2001. p. 157. 
13 Durante os debates sobre a aprovação da Constituição, seus oponentes repetidamente afirmavam 
que, da forma como redigida, seria um caminho aberto à tirania do governo central, principalmente 
porque estavam vivas na sua memória as violações dos direitos civis pelo exército britânico antes e 
durante a revolução. Esses oponentes exigiam uma “carta de direitos” que reconhecesse as 
imunidades dos cidadãos. Diversos Estados pediram o reconhecimento desses direitos quando da 
ratificação formal da Constituição Amerciaca, e outros Estados ratificaram a Constituição mediante o 
entendimento de que os direitos seriam formulados. No dia 25 de setembro de 1789, o Primeito 
Congresso dos Estados Unidos propôs aos representantes das legislaturas estaduais doze emendas 
que atendiam aos argumentos mais frequentes contra a Constituição. As duas primeiras não foram 
ratificadas, mas as outras dez, que foram ratificadas pelos representantes de trinta e quatro Estados, 
constituem as dez primeiras emendas à Constituição e ficaram conhecidas como “Bill of Rights”. 
Tradução livre do texto sobre o Bill of Rights, disponível em 
http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights.html.  
14 Marcus Vinícius Ribeiro. A evolução histórica dos direitos fundamentais. Revista da Faculdade de 
Direito da UNG. Vol. 1, 1999. p. 113 
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Na América Latina, os direitos fundamentais foram pouco 

obedecidos, podendo-se afirmar que somente nos últimos anos as conquistas do 

indivíduo começaram a ganhar força. 

Genaro Carrió explica que: 

 
En la mayoria de los países de América Latina la protección sumária 
de los derechos civiles y políticos distintos de la liberdad física o 
ambulatoria se vincula diretamente con la acción o recurso de 
amparo (mandado de segurança en el Brasil). 
Quizás el país de nuestro hemisfério donde mayor desarrollo ha 
alcanzado el amparo es México. Allí cunple una función de tutela 
polivalente, poe decirlo saí, ya que abarca desde el hábeas corpus, 
el amparo de casi todos los otros países de la América Latina, las 
acciones y recursos de inconstitucionalidad y hasta ciertos remedios 
contra actos judiciales (amparo por casación). 
En la Republica Argentina el amparo es de creación relativamente 
reciente y su establecimento institucional no ha estado libre de 
alternativas de sentido opuesto. Nació como una creación pretoriana 
de la Corte Suprema de 1957(...) ese tribunal decidió que fluye 
diretamente de la Constituicion Argentina un remédio judicial rápido 
dirigido a tutelar las liberdades constitucionales distintas de la física 
o ambulatória en ataque a ellas por actos del poder público.15 
 

Em relação ao Brasil, a Constituição Imperial de 1824 já trazia 

declaração de direitos e garantias, e as Constituições posteriores, embora com 

denominações diversas, mantiveram tais disposições. 

 
Mantendo a tradição das cartas anteriores, a Constituição Federal 
destaca, em capítulo autônomo, os direitos e garantias 
fundamentais. A consagração é importante porque, dada a 
hierarquia das normas legais, faz com que tais disposições se 
sobreponham, quer ao legislador ordinário, quer ao administrador 
público.16   
 

                                                 
15 Apud Marcus Vinícius Ribeiro. A evolução histórica dos direitos fundamentais. Revista da 
Faculdade de Direito da UNG. Vol. 1, 1999. p. 113 
16 Vicente Greco Filho. Tutela constitucional das liberdades. São Paulo: Editora Saraiva, 1989. p. 38 
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O estudo do tema aponta a existência de cinco gerações de direitos 

fundamentais.  Fala-se em gerações porque, em momentos históricos distintos da 

cadeia evolutiva da sociedade, surgiu a tutela de novos direitos. Mas o emprego do 

referido termo não significa que a subsequente exclui a anterior; as gerações de 

direitos fundamentais se completam, sem que o surgimento de uma nova seja 

responsável pela extinção da que a precede.  

 

1.2 – Gerações de direitos fundamentais  

Na primeira geração de direitos fundamentais estão os direitos da 

liberdade, que têm por titular o indivíduo e são oponíveis ao Estado. Trata-se de 

uma relação de exclusão, em que o Estado não pode interferir na situação jurídica 

do indivíduo. São também denominados direitos negativos, justamente por 

priorizarem a omissão do Estado enquanto elemento caracterizador. Podem ser 

referidos como exemplos o direito à liberdade e o direito à propriedade, entre 

outros.17 

Na segunda geração de direitos fundamentais estão os direitos 

sociais, culturais e econômicos, em relação aos quais o Estado assume uma função 

promocional, não se reconhecendo mais como suficiente a sua mera abstenção. A 

segunda geração surge com o Estado contemporâneo, este entendido como a 

formação política surgida na segunda década do século XX, especificamente em 

1917, com a Constituição Mexicana, e em 1919, com a Constituição de Weimar, cujo 

atributo principal é a sua submissão à sociedade. São os reconhecidos direitos à 

igualdade (direitos positivos), que caracterizam uma situação em que o Estado deve 

                                                 
17 Norberto Bobbio. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992. p.31. 
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prestar serviços ao cidadão, tendo por objetivo atingir a justiça social. Podem ser 

citados como exemplos dessa dimensão dos direitos fundamentais o direito à saúde 

e o direito à educação.18 

No momento histórico em que a humanidade presenciava os 

horrores da Segunda Guerra Mundial, surgia a terceira geração de direitos 

fundamentais, constituída pelos direitos da solidariedade humana, caracterizados 

pelo fato de não se destinarem a pessoas determinadas ou a grupos de pessoas, 

mas por terem por destinatária toda a coletividade em sua acepção difusa.19 Podem 

ser referidos como exemplos da terceira geração de direitos fundamentais o direito à 

paz, ao meio ambiente e ao patrimônio comum da humanidade.  A essência desses 

direitos se encontra em sentimentos como a solidariedade e a fraternidade, 

constituindo mais uma conquista da humanidade no sentido de ampliar os horizontes 

de proteção e emancipação dos seres humanos.    

Atualmente, já se reconhece o delineamento da quarta e da quinta 

gerações de direitos fundamentais. 

A quarta geração é marcada pelos direitos relativos à manipulação 

genética, relacionados à biotecnologia e à bioengenharia, e trata de discussões 

sobre a vida e a morte, pressupondo sempre um debate ético prévio. A consolidação 

desses direitos é irreversível e por meio deles se estabelecem os alicerces jurídicos 

dos avanços tecnológicos e seus limites constitucionais.20 Essa geração de direitos 

fundamentais se ocupa do redimensionamento de conceitos e limites 

                                                 
18 Norberto Bobbio. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992. p.34. 
19 Selina Regina Aragão. Direitos Humanos – do mundo antigo ao Brasil de todos. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2000. p. 102. 
20 Pietro de Jesús Lora Alarcón. Patrimônio genético humano e sua proteção na Constituição Federal 
de 1988. São Paulo: Editora Mérito, 2004. p. 83. 
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biotecnológicos, rompe paradgimas a cada nova incursão científica e dá ensejo a 

mudanças significativas no modo de vida de toda a humanidade.  

O reconhecimento desses direitos fundamentias de quarta geração é 

imprescindível para que o mundo jurídico não siga apartado da evolução científica, 

como já aconteceu no passado recente.   

Inclui-se na quarta geração o direito de ser diferente, o que implica 

na discussão de questões referentes ao direito à homossexualidade, à troca de 

sexo, ao aborto e à recusa de tratamentos médicos que leve à morte. 

Paulo Bonavides relaciona na quarta geração de direitos 

fundamentais os decorrentes da globalização política na esfera da normatividade 

jurídica, correspondendo à derradeira fase de institucionalização do Estado social.21 

A quinta geração de direitos fundamentais agrega os direitos 

advindos da realidade virtual e demonstra a preocupação do sistema constitucional 

com a difusão e o desenvolvimento da cibernética, que envolve a 

internacionalização da jurisdição constitucional em razão do rompimento das 

fronteiras físicas. 22 

Já consolidados os direitos fundamentais de quinta geração, é 

importante destacar que a evolução dos direitos do homem não cessou e nem 

jamais cessará. Os direitos fundamentais dizem respeito ao ser humano e as 

condições em que o homem vive se modificam constantemente, o que propicia de 

forma contínua o surgimento de novos direitos.  

Segundo José Afonso da Silva:  
                                                 
21 Paulo Bonavides. Curso de direito constitucional. 11ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2001.       
pp. 524/526. 
22 Antonio Carlos Wolkmer. Direitos humanos: novas dimensões e novas fundamentações. In: Direito 
em debate. Ijui: Unijuí, ano 10, n.º 16/17, jan./jun. 2002. pp. 09-32. 
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o reconhecimento dos direitos fundamentais do homem, em 
enunciados explícitos nas declarações de direitos, é coisa recente, e 
está longe de se esgotarem suas possibilidades, já que cada passo 
na etapa da evolução da Humanidade importa na conquista de 
novos direitos.23 
 

Como já ressaltado, essas gerações de direitos convivem entre si. 

Os direitos de solidariedade não substituíram os direitos sociais, que não 

substituíram os direitos individuais, verificando-se, na realidade, uma cumulação de 

direitos.  

Nesse sentido, Flávia Piovesan comenta:  

 
Partindo-se do critério metodológico, que classifica os direitos 
humanos em gerações, adota-se o entendimento de que uma 
geração de direitos não substitui a outra, mas com ela interage. Isto 
é, afasta-se a idéia da sucessão geracional de direitos, na medida 
em que se acolhe a idéia da expansão, cumulação e fortalecimento 
dos direitos humanos consagrados, todos essencialmente 
complementares e em constante dinâmica de interação.24  
 

A partir do quanto estudado e do contexto inexorevel de evolução da 

tecnologia e do próprio direito, afirma-se que os direitos humanos tendem somente a 

aumentar em número e a jamais involuir. 

 

1.3 – Características dos direitos fundamentais 

Os direitos fundamentais possuem características que dão a exata 

noção de sua respectiva função.  A existência dessas características é unívoca entre 

os doutrinadores, embora não exista consenso quanto à quantidade ou à 

denominação das peculiaridades individualizadoras dos referidos direitos. 

                                                 
23 José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional positivo. 19ª ed. São Paulo: Editora  
Malheiros, 2001. p. 149. 
24 Flávia Piovesan. Temas de direitos humanos. 2ª ed. São Paulo: Editora Max Limonad, 2003. p. 29. 



                                                       

  

                                                                                                                                                  
 

      13 
 
   

Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior enumeram 

algumas delas: historicidade (os direitos fundamentais têm caráter histórico, isto é, 

se formos rebuscar seus antecedentes, encontraremos uma cadeia evolutiva, no 

pico da qual eles se situam); universalidade (os direitos fundamentais, por natureza, 

são destinados a todos os seres humanos, constituem uma preocupação 

generalizadora da raça humana); limitabilidade (os direitos fundamentais não são 

absolutos, o que significa dizer que, por vezes, dois direitos fundamentais podem 

chocar-se, hipótese em que o exercício de um implicará na invasão do âmbito de 

proteção de outro); concorrência (os direitos fundamentais podem ser "acumulados") 

e irrenunciabilidade (os direitos fundamentais são irrenunciáveis, o que significa que 

os indivíduos não podem deles dispor).25 

De acordo com Walter Claudius Rothenburg, são as seguintes as 

características dos direitos fundamentais: fundamentalidade; universalidade e 

internacionalização; inalienabilidade; indivisibilidade; historicidade; positividade e 

constitucionalidade; sistematicidade, interdependência e inter-relação; abertura e 

inexauribilidade; projeção positiva; perspectiva objetiva; dimensão transindividual; 

aplicabilidade imediata; concordância prática ou harmonização; restringibilidade 

excepcional; eficácia horizontal ou privada; proibição de retrocesso; maximização ou 

efetividade.26 

De todos os elementos particularizadores citados, afigura-se  como 

mais importante o da irrenunciablidade (para Luiz Alberto David Araujo e Vidal 

                                                 
25 Luiz Alberto David Araújo. Vidal Serrano Nunes Júnior. Curso de direito constitucional. 7ª ed. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2003. pp. 79/83 
26 Walter Claudius Rothemburg. Direitos fundamentais e suas características. Revista dos Tribunais – 
Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas. N.º 29 – outubro/dezembro de 1999. 
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Serrano Nunes Júnior), também chamada de inalienabilidade (denominação 

escolhida por Walter Claudius Rothenburg). 

Fazendo-se uso da historicidade e se perscrutando a experiência 

social determinadora do surgimento dos direitos fundamentais de primeira geração, 

verifica-se que o ser humano vivia num Estado absolutista que evoluiu para o Estado 

de Direito, e que os direitos fundamentais nasceram como um meio de defesa do 

indivíduo contra o Estado – daí receberem os direitos fundamentais de primeira 

geração o rótulo de direitos de defesa – e passaram a constituir um patrimônio 

comum da humanidade. 

Tomando-se por base essa origem e sem desmerecer a importância 

das demais características dos direitos fundamentais, reputa-se a irrenunciabilidade 

como a mais importante delas, uma vez que nem mesmo o Estado, numa tentativa 

tirana de retomar o absolutismo, pode obrigar o ser humano a renunciar a seus 

direitos mínimos garantidores da dignidade humana. 

Por força da irrenunciabilidade 

 

o sujeito não pode desinvestir-se de seus direitos fundamentais, 
embora possa deixar de atuá-los na prática, aplicando-se aqui a 
clássica distinção entre capacidade de gozo (irrenunciável) e 
capacidade de exercício (disponível). Ainda por força da 
inalienabilidade, tem-se que os direitos fundamentais não se perdem 
com o tempo, sendo imprescritíveis inclusive quanto ao seu 
exercício. A indisponibilidade dos direitos fundamentais reflete-se em 
questões polêmicas, como a eutanásia e a doação presumida de 
órgãos.27 
 

Da característica da irrenunciabilidade decorre a impossibilidade de 

o ser humano renunciar a seus direitos fundamentais, qualquer que seja a causa da 

                                                 
27 Walter Claudius Rothemburg. Direitos fundamentais e suas características. Revista dos Tribunais – 
Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas. n.º 29 – outubro/dezembro de 1999. 
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renúncia, reconhecendo-se que aqueles seriam de nenhum efeito se fosse dado a 

alguém o direito de exigir a renúncia de seu titular, ou ainda ao próprio titular a 

faculdade de renúncia ou alienação de seus direitos fundamentais. 

 

1.4 – Destinatários e localização dos direitos fund amentais 

A interpretação do texto constitucional não deixa dúvidas de que os 

direitos fundamentais destinam-se a todos os indivíduos, independentemente de sua 

nacionalidade ou situação no Brasil. Tal conclusão é também decorrência da 

característica da universalidade já mencionada. 

Os direitos e as garantias fundamentais elencados no Título II da 

Constituição Federal apresentam a seguinte divisão: Capítulo I – Dos Direitos e 

Deveres Individuais e Coletivos; Capítulo II – Dos Direitos Sociais; Capítulo III – Da 

Nacionalidade; Capítulo IV – Dos Direitos Políticos; e Capítulo V – Dos Partidos 

Políticos.  

Não obstante a divisão sistemática da Constituição Federal de 1988, 

é possível afirmar que constituem direitos fundamentais não somente os previstos 

nos capítulos constitucionais acima referidos, mas todos aqueles que, mesmo fora 

do Título II da Constituição Federal, revistam-se das características elencadas no 

tópico anterior. 

O direito à saúde é exemplo típico.  Trata-se de direito fundamental, 
que está explicitamente reconhecido no Título II da Constituição 
Federal, em seu art. 6º, como direito social.  A interpretação 
sistemática, por seu lado, faz com que os direitos se espelhem pelo 
texto, de forma que o assegurado genericamente no art. 6º seja 
detalhado nos arts. 196 e 197.28 

 

                                                 
28 Luiz Alberto David Araújo. Vidal Serrano Nunes Júnior. Curso de direito constitucional. 7ª ed. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2003. pp. 91/92. 
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1.5 – Princípios constitucionais como critério de v aloração na solução de 

conflitos constitucionais 

O estudo dos princípios pressupõe a compreensão do ordenamento 

jurídico como sistema normativo e a partir de uma interpretação estrutural, 

considerando-se que nele não podem coexistir normas incompatíveis, que ponham 

em risco a coerência e a unidade do todo. 

De acordo com Tércio Sampaio Ferraz Júnior:  

 

o conceito de sistema, no direito, está ligado ao de totalidade 
jurídica. No conceito de sistema está, porém, implícita a noção de 
limite. Falando-se em sistema jurídico, surge assim a necessidade 
de se precisar o que pertence ao seu âmbito, bem como se 
determinar as relações entre sistema jurídico e aquilo a que ele se 
refira, embora não fazendo parte de seu âmbito, e aquilo a que ele 
não se refira de modo algum.29 
 

Os princípios, ao lado das regras, são normas jurídicas, mas uns e 

outros exercem papéis diversos dentro do sistema normativo.  

As regras, por descreverem fatos hipotéticos, possuem a nítida 

função de regular, direta ou indiretamente, as relações jurídicas que se enquadrem 

nas molduras típicas por elas descritas.  

Quanto aos princípios, trata-se de normas generalíssimas dentro do 

sistema. Diz-se que os princípios têm eficácia positiva e negativa.  

 

 
Por eficácia positiva dos princípios, entende-se a inspiração, a luz 
hermenêutica e normativa lançadas no ato de aplicar o Direito, que 
conduz a determinadas soluções em cada caso, segundo a 
finalidade perseguida pelos princípios incidíveis no mesmo; por 
eficácia negativa dos princípios, entende-se que decisões, regras, ou 

                                                 
29 Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Conceito de sistema no direito. São Paulo: Editora RT, 1976. p. 129. 
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mesmo, subprincípios que se contraponham a princípios serão 
inválidos, por contraste normativo.30 
 

Os princípios funcionam ainda como limites de atuação do jurista, 

visto que, ao mesmo tempo em que funcionam como vetor de interpretação, têm 

como função limitar a vontade subjetiva do aplicador do direito. Ou seja, os 

princípios estabelecem balizamentos dentro dos quais o jurista exercitará sua 

criatividade, seu senso do razoável e sua capacidade de fazer a justiça do caso 

concreto.31 

Para garantir a eficácia e a aplicabilidade dos direitos fundamentais, 

mostra-se imprescindível que se conceba o Direito Constitucional como um sistema 

normativo, composto por princípios e regras jurídicas.  

A partir de uma concepção principialista da Constituição, é possível 

superar conflitos jurídicos e conceber uma adequada aplicação dos preceitos 

constitucionais, fazendo com que as disposições de Constituição possam interagir 

com a realidade fática. 

No caso de conflito entre regras, a solução resulta no afastamento 

de uma delas, uma vez que não se concebe a existência de duas regras válidas 

regulando a mesma situação fática. 

Diferente é a solução a que se chega num conflito entre princípios. 

Quando dois princípios jurídicos entram em colisão irreversível, um deles 

obrigatoriamente tem de ceder diante do outro, o que não significa a necessidade de 

declaração de invalidade de um dos princípios, senão que sob determinadas 

                                                 
30 Ruy Samuel Espíndola. Conceito de princípios constitucionais. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1999. p. 55. 
31 Luís Roberto Barroso. Interpretação e aplicação da Constituição, 2ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
1998. p. 256. 
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condições um princípio tem mais peso ou importância do que outro e em outras 

circunstâncias poderá suceder o inverso.32 

Relativamente aos princípios, em virtude da dimensão de peso que 

Ihes é inerente, a decisão que afasta determinado princípio em uma situação 

específica não implica na sua definição como inválido, mas simplesmente no 

reconhecimento da maior importância daquele princípio naquele caso concreto, 

situação que poderá não se repetir em hipóteses futuras.33 

Assim, conceitualmente, podemos usar os termos norma, princípio e 

regra. 

O vocábulo norma engloba a totalidade dos elementos que regulam 

juridicamente a conduta dos membros de um grupo, seja coletivamente, seja 

individualmente34; são preceitos que tutelam situações subjetivas de vantagem ou de 

vínculo, ou seja, reconhecem, por um lado, a pessoas ou entidades a faculdade de 

realizar certos interesses por ato próprio ou exigindo ação ou abstenção de outrem 

e, por outro lado, vinculam pessoas ou entidades à obrigação de submeter-se às 

exigências de realizar prestação, ação ou abstenção em favor de outrem.35 

                                                 
32 Robert Alexy. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estúdios Constitucionales, 
1997. p. 89. 
33 A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental n.º 152676-0/PR, tendo como 
Relator o Ministro Maurício Corrêa, enfrentou a questão envolvendo a convivência de diversos 
princípios no sistema constitucional, decidindo que "os princípios constitucionais que garantem o livre 
acesso ao Poder Judiciário, o contraditório e a ampla defesa, não são absolutos e hão de ser 
exercidos, pelos jurisdicionados, por meio das normas processuais que regem a matéria, não se 
constituindo negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa a inadmissão de recursos 
quando não observados os procedimentos estatuídos nas normas instrumentais” (Supremo Tribunal 
Federal – Rel. Min. Maurício Corrêa – Agravo Regimental n.º 152676-0-PR – DJ 03.11.95 – ementário 
n.º 1807-02).  
34 Eros Roberto Grau. A ordem econômica na Constituição de 1988. 3ª ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 1997. p. 112. 
35 José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional positivo. 19ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 
2001. pp. 84/85.  
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Princípio, por sua vez, é a espécie de norma que otimiza o sistema, 

para que algo se realize da melhor forma possível, de acordo com as possibilidades 

fáticas e jurídicas. Ou seja, são as normas que não proíbem, não permitem nem 

exigem algo em termos de tudo ou nada, mas sim impõem a otimização de um 

direito ou de um bem jurídico, tendo em conta a reserva do possível, fática e 

juridicamente.36  

Os princípios constitucionais são aqueles que guardam os valores 
fundamentais da ordem jurídica. Isso só é possível na medida em 
que não objetivam regular situações específicas, mas sim desejam 
lançar a sua força sobre todo o mundo jurídico. Alcançam os 
princípios essa meta à proporção que perdem o seu caráter de 
precisão de conteúdo, isto é, conforme vão perdendo densidade 
semântica, eles ascendem a uma posição que lhes permite 
sobressair, pairando sobre uma área muito mais ampla do que uma 
norma estabelecedora de preceitos. Portanto, o que o princípio 
perde em carga normativa ganha como força valorativa a espraiar-se 
por cima de um sem-número de outras normas.37 
 

A importância dos princípios é enfatizada por Rizzato Nunes, ao 

enunciar que “nenhuma interpretação será bem feita se for desprezado um princípio. 

É que ele, como estrela máxima do universo ético-jurídico, vai sempre influir no 

conteúdo e alcance de todas as normas”.38 

E Bandeira de Mello corrobora a posição dos princípios no mais alto 

posto do sistema jurídico ao afirmar que:  

 

violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a 
mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade conforme o 
escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra 

                                                 
36 J. J. Gomes Canotilho. Direito constitucional. 6ª ed. Coimbra: Editora Almedina, 1993. p. 1035. 
37 Celso Ribeiro Bastos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2003.        
pp. 143-144. 
38 Luiz Antônio Rizzatto Nunes. Manual de introdução ao estudo do direito. 5ª ed. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2003. p. 164 
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todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia 
irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura 
mestra.39 
 

 

Por sua vez, Maria Helena Diniz reconhece a função de fonte 

jurídica aos princípios, sob o fundamento de que “suprem a deficiência da ordem 

jurídica, possibilitando a adoção de princípios gerais de direito, que, às vezes, são 

cânones que não foram ditados, explicitamente, pelo elaborador da norma, mas que 

estão contidos de forma imanente no ordenamento jurídico”.40 

O último termo a ser definido é regra, que é a espécie de norma que 

prescreve imperativamente uma exigência (impõe, permite ou proíbe) que é ou não é 

cumprida.41 

À teoria principialista do Direito Constitucional foram feitas diversas 

críticas teóricas, dentre as quais se destacaram a condução à perda da 

racionalidade e do nível científico do Direito Constitucional, determinando a 

eliminação do próprio conteúdo de liberdade dos direitos fundamentais; e a 

aniquilação da característica garantidora dos direitos fundamentais, haja vista 

embasar-se no arbítrio judicial, que por si apresenta alta carga de subjetivismo.  

                                                 
39 Celso Antônio Bandeira de Mello. Elementos de direito administrativo. 2ª ed. São Paulo: Editora RT, 
1991. p. 300. 
40 Maria Helena Diniz. Compêndio de introdução à ciência do direito. 13ª ed. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2001. p. 456. 
41 J. J. Gomes Canotilho. Direito constitucional. 6ª ed. Coimbra: Editora Almedina, 1993. p. 1035. Em 
sentido amplo, as regras podem ser sociais, morais ou religiosas, e nesses casos não têm a 
imposição coercitiva do ordenamento jurídico, razão pela qual causam àquele que não as cumpre 
apenas inconvenientes de ordem íntima ou comportamental. Por sua vez, as regras jurídicas, ou seja, 
aquelas que emanam do ordenamento jurídico, geram consequências também nessa esfera, razão 
pela qual possuem caráter muito mais coativo e são consideradas no conjunto das normas jurídicas. 
Em linguagem coloquial, confunde-se regra com norma, mas se trata de conceitos distintos, na 
medida em que a regra se põe a determinado indivíduo ou grupo e a norma se põe de forma genérica 
à sociedade. Por outro lado, também se confunde coloquialmente regra com lei, mas tecnicamente a 
regra pode ou não ser positivada, tratando-se de uma espécie normativa positiva ou não, enquanto a 
lei é necessariamente uma espécie normativa devidamente positivada e emanada do Estado. 
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A primeira crítica é contrariada por Robert Alexy, para quem a 

concepção de um sistema de princípios e regras, muito ao contrário, cria uma maior 

sujeição à Constituição do que o modelo puro de regras.  

A alegação de que uma teoria dos valores envolvendo os direitos 

fundamentais conduziria a uma destruição da liberdade em seu sentido liberal – 

porque a liberdade vinculada à Constituição seria substituída pela objetividade do 

valor – somente seria válida se a liberdade e o valor fossem dois termos opostos, o 

que não corresponde à verdade, considerando-se que a liberdade jurídica é ela 

própria um valor dentre vários outros.42  

O princípio da liberdade jurídica exige uma situação de regulação 

jurídica na qual se ordene ou se proíba o menos possível. A polêmica surge no 

momento em que se decide o que deve ser ordenado ou o que deve ser proibido, 

referindo-se diretamente à questão do grau ótimo de realização do princípio da 

liberdade jurídica. Uma teoria principiológica dos direitos fundamentais permite a 

adoção de diferentes opções nas ocasiões em que o aplicador se encontra diante de 

direitos em oposição, o que permite a busca da melhor solução para cada 

determinada situação considerada individualmente. Assim é que, diversamente da 

alegação crítica, uma teoria de princípios e regras maximiza a liberdade jurídica e 

fornece um instrumental racional superior à teoria pura de regras.  

A segunda crítica tampouco se mostra suficiente para negar a 

validade de uma teoria constitucional de princípios e regras. O princípio do 

convencimento racional do magistrado é amplamente aceito no sistema jurídico 

brasileiro e a própria Constituição Federal impõe a fundamentação dos atos 

                                                 
42 Robert Alexy. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estúdios Constitucionales, 
1997. p. 170.  
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judiciais43. A escolha de uma das opções possíveis, com a implementação de um 

mandado de otimização, é consequência de um processo racional e deve ser 

justificada de forma lógica, o que por si afasta o arbítrio ensejador do aniquilamento 

dos direitos de liberdade.44 

É imprescindível que o operador judiciário conheça o âmbito de 

proteção das normas constitucionais consagradoras dos direitos fundamentais. A 

admissibilidade teórica das restrições a direitos em um regime democrático é 

impositivo de caráter lógico, uma vez que a necessária convivência prática dos 

diversos direitos determina limitações recíprocas, evitando, com isso, que o exercício 

absoluto de pretensões possa gerar o próprio aniquilamento das esferas 

constitucionalmente protegidas.  

 

1.6 – Ativismo judicial e eficácia da norma constit ucional 

Na atualidade se verifica que, nos Estados Democráticos de Direito, 

o Poder Judiciário, especialmente os Tribunais Constitucionais, além da função 

típica propriamente jurisdicional, têm ocupado cada vez mais uma posição sócio-

política no sistema de governo e atuado mais diretamente na sociedade, por meio de 

decisões que afetam diretamente as relações sociais.  

                                                 
43Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a 
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em 
casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o 
interesse público à informação 
44 Jairo Gilberto Schäfer. Direitos fundamentais: proteção e restrição. Livraria do Advogado Editora: 
Porto Alegre, 2001. p. 43 
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Trata-se do instituto contemporâneo a que se deu o nome de 

ativismo judicial ou judicialização da política.  

Em tema de políticas públicas, o Ministro Celso de Mello afirmou que 

o Supremo Tribunal Federal, devido à sua dimensão política, não pode ficar alheio à 

necessidade de se conferir eficácia a normas constitucionais de eficácia limitada 

objeto de omissão regulamentadora.45  

O exercício do chamado ativismo judicial, motivado pela não 

aceitação de omissões dos Poderes Executivo e Legislativo no cumprimento de 

prestações positivas que lhes são impostas, revela a necessidade de se realizar, no 

plano concreto, a integridade e a eficácia da Constituição, o que exige do Supremo 

Tribunal Federal uma atuação interpretativa progressista e político-jurídica. 

 

1.6.1 – Ativismo judicial e direito comparado 

Tomando o conceito de fontes formais do direito como sendo o 

conjunto de atos a que o ordenamento jurídico atribuiu força normativa, com eficácia 

vinculante direta sobre a conduta dos sujeitos de direito e sobre os órgãos públicos 

incumbidos oficialmente da solução de controvérsias (jurisdição judiciária ou 

administrativa), não se reconhece às decisões judiciais o caráter de fonte do direito 

em sistemas da família romano-germânica, ressalvadas algumas exceções46. Isso 

não significa que na decisão judicial não há criação normativa, mas sim que nos 
                                                 
45 O Supremo Tribunal Federal "(...) não pode demitir-se do gravíssimo encargo de tornar efetivos os 
direitos econômicos, sociais e culturais – que se identificam, enquanto direitos de segunda geração, 
com as liberdades positivas, reais ou concretas (...) -, sob pena de o Poder Publico, por violação 
positiva ou negativa da constituição, comprometer de modo inaceitável, a integridade da própria 
ordem constitucional" (ADPF 45/Distrito Federal). In: Revista Eletrônica Juris Síntese DVD n.º 93 – 
Jan-Fev/2012. Na decisão, ficou consignado que a intervenção jurisdicional estará justificada a fim de 
viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado. 
46 No Brasil, como exceções podem ser referidas as decisões proferidas em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade e algumas decisões proferidas em caráter normativo pela Justiça 
do Trabalho e pela Justiça Eleitoral. 
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sistemas de civil law a jurisprudência se move mediante os parâmetros 

estabelecidos pelo legislador. 

Por sua vez, nos sistemas de common law uma decisão judicial 

desempenha dupla função, ou seja, assegura a coisa julgada e, fundamentalmente, 

pode ter o valor de precedente. Diante de um precedente, os órgãos incumbidos da 

função jurisdicional inicialmente verificam a similitude do julgado com o caso que 

lhes é apresentado; a seguir, procede-se ao refinamento da interpretação do texto 

da decisão precedente e, finalmente, caso se conclua que o precedente é 

inadequado para o caso apresentado, julga-se com base nos princípios gerais da 

common law, no raciocínio analógico ou na equidade (algo similar ao procedimento 

de integração de lacunas no civil law), com a particularidade de que essa decisão 

inovadora, se adotada por tribunal de apelação ou superior, poderá constituir ela 

própria um novo precedente. 

Nos sistemas de common law se verifica uma proximidade entre a 

atuação do juiz e a do legislador quanto à produção de normas jurídicas, o que não 

significa dizer que a atividade judiciária nesses sistemas é essencialmente 

legislativa.  

Isso porque a capacidade de estabelecer atos disciplinadores de 

condutas futuras é própria do Legislativo e não do Judiciário. Ainda, a adaptação de 

um precedente aos contornos fáticos diferenciados de um novo caso por meio de 

interpretação com efeitos restritivos ou ampliativos importa em decisão vinculante 

apenas no âmbito de uma determinada estrutura judiciária. E por fim, porque a ideia 

de um direito criado a partir de casos julgados interfere na maneira dos juízes e 

tribunais considerarem o direito legislado.  
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Consideradas tais circunstâncias, pode-se afirmar que nos sistemas 

de common law há uma conceituação ampla de ativismo judicial, que envolve desde 

o uso de interpretação teleológica até as situações – ainda que raras – em que os 

limites impostos pelo legislador são ultrapassados, constituindo desvio de função por 

parte do órgão jurisdicional. Mas isso não implica em crítica à conduta ativista: ao 

contrário, há elogios ao movimento, que faz contraponto ao passivismo, sob cujo 

fundamento se respeitam estritamente as opções impostas pelo legislador. Tanto é 

que, nos Estados Unidos da América, não se discute a consistência jurídica de uma 

atuação mais ousada do Poder Judiciário, mas sim sua legitimidade, tendo em vista 

a ideologia democrática que permeia o sistema político norte-americano.47  

 

1.6.2 – Ativismo e Estado de Direito democrático: p rincípio da separação dos 

Poderes 

O Estado Democrático surge sob a égide da juridicização do poder. 

A teoria do Poder Constituinte assegura que a origem do ordenamento jurídico se dá 

por um ato de soberania e também institucionaliza o poder, que passa a ser exercido 

pelos órgãos indicados numa Constituição. É por isso que o Estado de Direito se 

tornou sinônimo de Estado Constitucional, que tem como uma de suas derivações 

lógicas o princípio da separação dos poderes. 

Tal princípio, que foi mencionado já na Antiguidade, na obra 

“Política” de Aristóteles, teve a sua formulação aperfeiçoada em “O espírito das leis”, 

de Montesquieu, na qual o autor propõe funções (legislativa, executiva e judiciária) a 

serem desempenhadas pelo Estado para a consecução de seus fins e, sobretudo, 

                                                 
47 Elival da Silva Ramos. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, 
p. 110. 
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sugere que tais funções sejam atribuídas a estruturas orgânicas independentes 

entre si. A separação de poderes não significa que cada estrutura desempenha uma 

função isolada, mas sim que cada função estrutural é predominantemente de um 

tipo, mas agrega parcelas das outras duas funções como medida de controle de uma 

função sobre a outra. 

Independentemente de como essa separação de funções é exercida, 

o princípio envolve uma articulação entre órgãos e funções do Estado, o que 

equivale a dizer que, como o poder é uno, fracioná-lo em funções não implica falar 

em quebra de unidade. 

Tendo em conta a ideia de funções típicas e atípicas de cada um 

dos poderes, o ativismo judicial ultrapassa as linhas demarcatórias da função 

jurisdicional e atinge as funções legislativa, administrativa e de governo.  

Para os opositores do ativismo judicial, como Elival da Silva Ramos, 

esse fenômeno corresponde à “descaracterização da função típica do Poder 

Judiciário, com incursão insidiosa sobre o núcleo essencial de funções 

constitucionalmente atribuídas a outros Poderes”. E afirma que 

 

nos Estados democráticos, a subversão dos limites impostos à 
criatividade da jurisprudência, com o esmaecimento de sua feição 
executória, implica a deterioração do exercício da função 
jurisdicional, cuja autonomia é inafastável, sob a vigência de um 
Estado de Direito, afetando-se, inexoravelmente, as demais funções 
estatais, máxime a legiferante, o que, por seu turno, configura 
gravíssima agressão ao princípio da separação dos Poderes.48 
 

Não se questiona, entretanto, que a liberdade criativa conferida ao 

órgão julgador é mais restrita do que aquela conferida ao Poder Legislativo. Mas, se 

                                                 
48 Elival da Silva Ramos. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, 
p. 120. 
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não se pode afirmar que o ativismo judicial seja associado a Estados que adotam a 

independência e a harmonia entre os Poderes, também não é equivocado dizer que 

a necessidade do ativismo advém, sim, desses sistemas constitucionais.  

Tradicionalmente se aponta o caráter executório da jurisdição, 

contrapondo-se à natureza criativa ou inovadora da legislação. Sob a perspectiva do 

ativismo, trata-se, no entanto, de visão ultrapassada, visto que as decisões judiciais 

são necessariamente criativas e inovadoras, não apenas por criar a lei para o caso 

concreto, mas também por não se limitarem a reproduzir o que dizem os textos 

legislados, sempre na busca da melhor solução para o caso concreto. 

 

1.6.3 – Discricionariedades legislativa e judicial.  Interpretação e 

discricionariedade 

Embora a discricionatriedade seja estudada de forma aprofundada 

na esfera do Direito Administrativo, ou seja, no exercício da função administrativa, é 

muito pouco estudada nas funções legislativa e jurisdicional.  

O positivismo oitocentista contribuiu para essa situação na função 

judiciária, ao pretender reduzir toda a discricionariedade nessa função a um 

automatismo da subsunção meramente lógico-formal. E o positivismo liberal do 

século XIX contribuiu para isso na função legislativa, ao situar a lei nos domínios 

estritos da política.  

A revisão kelseniana do binômio interpretação-aplicação trouxe à 

tona o tema da discricionariedade judicial, mas na seara da Política do Direito e não 

da Dogmática. A partir dessa formulação, uma vez estabelecido um relativo 

consenso de que as decisões judiciais constituem manifestação do poder 
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discricionário inerente à atividade interpretativa, a temática não despertou grande 

interesse nos estudiosos do Direito Processual ou do Direito Constitucional. 

Enfim, independentemente do propalado interesse processualista e 

constitucionalista sobre o tema, há que se enfatizar que Kelsen era um defensor 

tanto da discricionariedade legislativa como da judiciária. Para o austríaco, apesar 

de ambas serem restritas a parâmetros jurídicos previamente estabelecidos, 

poderiam se desenvolver com certa liberdade dentro desses marcos. Portanto, 

haveria apenas uma “diferença de grau” entre a discricionariedade legislativa e a 

judicial, qual seja, a ideia de que a vinculação do julgador sob o aspecto material 

seria muito mais reduzida do que a do legislador, o que significa que este seria mais 

livre na criação do Direito do que aquele (o legislador fica limitado apenas às normas 

constitucionais, enquanto o juiz, ao compor litígios normativos, está sujeito a 

condicionamentos jurídicos que se referem à totalidade do sistema que opera).  

Nesse sentido, o emprego pelo legislador de conceitos vagos ou 

indeterminados não caracteriza, de modo geral, uma falha na formulação de textos 

legais, mas sim uma técnica de regulação, com o propósito de deixar ao intérprete-

aplicador maior flexibilidade para alcançar as finalidades pretendidas. Assim, nos 

casos envolvendo conceitos indeterminados, ao contrário do critério político das 

discricionariedades política e administrativa, o juiz decide tendo como norte sua 

própria perspectiva jurídica e procurando refletir uma consciência jurídica geral. 

A diferenciar as funções administrativa, legislativa e judicial, vale 

perscrutar a relação entre interpretação e discricionariedade em cada uma delas. 

No exercício da jurisdição, não é relevante a distinção entre 

discricionariedade enquanto liberdade na interpretação de textos normativos e 
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discricionariedade na conduta do agente público49, pois a discricionariedade do juiz é 

restrita ao plano da compreensão do significado dos dispositivos legais.  

Já para o Direito Administrativo, é extremamente importante a 

distinção entre as duas modalidades de discricionariedade, para admiti-las como tal, 

alargando a esfera de liberdade do administrador, ou para recusar à 

discricionariedade na interpretação qualquer vínculo com o poder discricionário em 

sentido próprio, o que a torna suscetível de revisão judicial. 

Há, portanto, sensível diferença entre a discricionariedade judicial e 

a administrativa: no plano administrativo, vale a ideia de “discricionariedade da 

norma concretizada”, enquanto no plano judicial está presente a discricionariedade 

de interpretação. Não fosse assim, toda aplicação normativa pelos órgãos da 

Administração daria ensejo à sua justificação mediante o uso do poder discricionário, 

o que reduziria o controle judicial sobre os atos administrativos. Por outro lado, os 

critérios de conveniência e oportunidade que movimentam a discricionariedade 

administrativa não servem para a discricionariedade judiciária, pois o juiz não pode 

se valer de conveniência e oportunidade, ou seja, nunca pode deixar de aplicar a lei 

ao caso concreto. 

Por conclusão, tem-se que a discricionariedade legislativa decorre 

da flexibilidade de parâmetros normativos ou da inexistência desses parâmetros; a 

discricionariedade administrativa está relacionada igualmente à abertura textual, mas 

também ao deferimento explícito de mais de uma possibilidade de conduta diante da 

espécie fática; por último, a discricionariedade judicial abarca, de modo mais amplo 

que em sede legislativa ou administrativa, todo o campo da criatividade na 

                                                 
49 Na doutrina alemã, a primeira hipótese é denominada discricionariedade de juízo e a segunda 
discricionariedade de atuação. 
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interpretação. Portanto, apenas na atividade jurisdicional há relação íntima entre 

discricionariedade e interpretação, podendo-se dizer que a discricionariedade é 

parte integrante da interpretação. 

 

1.6.4 – Passivismo, interpretação criativa e ativis mo judicial 

Do exposto se pode afirmar que ativismo judicial é o exercício da 

função jurisdicional além dos limites impostos pelo ordenamento, por meio do qual o 

Poder Judiciário resolve litígios de feições subjetivas (conflitos de interesse) e 

controvérsias jurídicas de natureza objetiva (conflitos normativos).  

Há diversas críticas ao movimento, por importar na desnaturação da 

atividade típica do Poder Judiciário e invadir a esfera do Poder Legislativo. 

O positivismo liberal eliminou qualquer possibilidade de ativismo 

judicial e deu ensejo ao fenômeno do passivismo judicial. Nos Estados Unidos da 

América, o passivismo se radica a duas variantes do interpretativismo: o textualismo 

e o originalismo. O textualismo é a teoria que prega a consideração apenas do texto 

constitucional para qualquer interpretação, devendo a Suprema Corte aplicar o artigo 

da Constituição da forma como previsto. Já o originalismo é uma teoria de 

interpretação que toma o texto da Constituição tão autoritariamente como o 

textualismo, com a diferença de que o originalismo olha para além da linguagem 

textual, para o significado que os constituintes ou as ratificações pretenderam dar ao 

texto.50 

É evidente a dificuldade de uma interpretação textual ou originalista, 

o que fez com que a Suprema Corte dos Estados Unidos da América pendesse para 

                                                 
50 Jeffrey Goldsworthy. Interpreting constitutions: a comparative study. Oxford: Oxford University 
Press, 2006, p. 47 
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o não interpretativismo, o qual apresenta as variantes do conceitualismo e do 

simbolismo. O conceitualismo é a teoria de interpretação que reconhece que a 

sociedade evolui e muda, assim como o significado de Constituição evolui de acordo 

com os conceitos básicos, derivados pela Corte, do próprio documento. Já o 

simbolismo é a interpretação que permite à Corte deixar de utilizar aspirações da 

história e da tradição norteamericana para determinar a constitucionalidade das 

ações das diferentes ramificações políticas do governo. 

Frise-se que o não interpretativismo conceitualista é tido como um 

originalismo moderado, por reconhecer as insuficiências do literalismo e do 

originalismo estrito.  

Nos Estados Unidos da América, é preciso atentar para um duplo 

sentido da expressão ativismo judicial, que pode caracterizar qualquer modalidade 

de não interpretativismo, mesmo que não destoante dos postulados positivistas. 

Assim, a expressão ativismo judicial pode possuir tanto carga positiva como 

negativa: para os adeptos do literalismo e do originalismo, toda prática judiciária que 

não se lhe perfilhe é ativista (conotação negativa do termo, que o opõe à 

democracia, ao Estado de Direito, à objetividade e à segurança jurídica). Para os 

não interpretativistas, por sua vez, atribui-se carga positiva ao ativismo na medida 

em que incorporam a supremacia da Constituição e o controle de constitucionalidade 

ao conjunto das instituições que expressam o sistema político democrático, 

insistindo na inevitabilidade da criatividade jurisprudencial, como demonstrado pela 

hermenêutica contemporânea. Em suma, para os não interpretativistas, o passivismo 

judicial é que deve ser combatido, pois somente uma interpretação evolutiva da 

Constituição permite a sua sobrevivência. 
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O positivismo pós-kelseniano, renovado pela incorporação das 

conquistas da teoria da interpretação, por um lado aceita a criatividade inerente ao 

processo de concretização normativa, e por outro impõe ao juiz que se atenha à 

natureza predominantemente executória de sua função. Não se trata de limitação de 

ordem formal, pois se as decisões judiciais não são elaboradas livremente, e se a 

discricionariedade do juiz não é tão ampla quanto a do legislador, é nos limites 

substanciais que o direito a aplicar impõe ao magistrado que busque critérios para 

aferição do ativismo judiciário. Se o positivismo clássico remete ao passivismo, o 

pragmatismo e o moralismo jurídico o fazem ao ativismo.  

Dworkin, influente do pensamento moralista, refuta que esse 

pensamento conduza ao ativismo, por pretender que sua concepção de direito seja 

mais inflexivelmente interpretativa do que o convencionalismo (positivismo) ou o 

pragmatismo. Dworkin rotula de passivistas todas as correntes do interpretativismo 

(textualismo e originalismo), bem como as teorias não interpretativistas que 

permaneceram fieis ao positivismo ou que seguiram o caminho de um ativismo 

axiológico restrito. Em outras palavras, para Dworkin, os juízes e os tribunais devem, 

sim, considerar os precedentes, as leis e a Constituição, não no sentido limitador da 

postura positivista, mas como parte da tradição política dos Estados Unidos da 

América51. 

Enfim, se no positivismo clássico a interpretação de submete à 

vontade do legislador, a consequência do pragmatismo e do moralismo jurídico é o 

ativismo subjetivista do intérprete-aplicador. Assim, conforme Miguel Reale, a 

verdade está no “meio-termo”, na conciliação dos extremos, de forma que se deve 

                                                 
51 Ronald Dworkin. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 
2005, p. 272. 
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acenar ao positivismo renovado (ou moderado), no qual prevalece a vontade da lei, 

não no sentido de algo pronto e acabado, mas no sentido de que o texto normativo 

objeto de exegese contém algo de objetivo, que não pode ser desconsiderado, 

embora constitua apenas um limite no trabalho de construção da norma de decisão, 

em que também conta a vontade do intérprete.52 

Afirmamos que a lei deve ser um dos critérios balisadores do 

intérprete, em especial dos membros do Poder Judiciário. Deve ela ser um dos 

elementos – e não o único – formadores da convicção do magistrado. Não deve este 

ser passivo ao ponto de assemelhar-se a um mero reprodutor das regras positivadas 

pelas tarefas conjuntas dos Poderes Legislativo e Executivo. Também não deve, por 

outro lado, investir-se na função de criador da norma e com essa atividade inovar a 

ordem normativa a partir da transposição dos estreitos limites impostos pela 

tripartição dos Poderes.  

Acima das teorias e das correntes passíveis de seguimento, a visão 

social (pública e privada) e o bom senso são os requisitos capazes de forjar um 

intérprete com conhecimento dos seus limites e das reais necessidades sociais, 

capaz de julgar com respeito aos princípios constitucionais, estejam eles positivados 

ou não.  

 

 

 

 

 

                                                 
52 Miguel Reale. Filosofia do direito. 7ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1975. V. 1. p. 387 
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Capítulo 2 – Evolução dos danos no direito brasilei ro 

A responsabilidade civil é tema complexo e que enseja 

questionamentos. 

 

A responsabilidade civil é, indubitavelmente, um dos temas mais 
palpitantes e problemáticos da atualidade jurídica, ante sua 
surpreendente expansão no direito moderno e seus reflexos nas 
atividades humanas, contratuais e extracontratuais, e no prodigioso 
avanço tecnológico, que impulsiona o progresso material, gerador de 
utilidades e de enormes perigos à integridade da vida humana.53 
 

Para a compreensão do estado atual dos danos morais no Brasil, 

imperioso o estudo da própria responsabilidade civil, partindo-se dos requisitos e do 

sistema brasileiro de danos, bem como discorrendo sobre a evolução histórica do 

instituto. 

 

2.1 – Requisitos da responsabilidade civil: conduta , dano, nexo de causalidade 

e elemento subjetivo da conduta (dolo e culpa) 

Para a caracterização da responsabilidade civil, é necessária a 

identificação de quatro elementos: a conduta positiva ou negativa do agente, o dano, 

o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado e a culpa do 

agente, considerada em sentido lato, ou seja, o dolo ou a culpa estrito senso. 

Os requisitos são os mesmos para fins de caracterização da 

responsabilidade civil por danos materiais e por danos morais. De igual modo em 

relação às duas espécies de danos, a ausência de um dos elementos obsta a 

caracterização da responsabilidade civil, bem como afasta o ônus de ressarcimento, 

salvo exceções que serão explicadas.  
                                                 
53 Maria Helena Diniz. Curso de direito civil brasileiro – responsabilidade civil. 26ª ed. Editora Saraiva: 
São Paulo, 2012. p. 19.   
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A conduta do agente pode ser positiva ou negativa. Deve ser 

intencional, o que não significa que o ofensor deva ter consciência da ilicitude da 

conduta, mas sim que esteja consciente da exteriorização de sua conduta. A ideia 

de intencionalidade está vinculada à ideia de capacidade legal, porquanto se o 

agente for juridicamente incapaz a intencionalidade desaparece.   

A conduta positiva é de fácil identificação. Na hipótese de um 

motorista avançar o sinal vermelho, sua conduta – positiva – é facilmente 

caracterizada para a configuração de sua responsabilidade civil.54 A conduta positiva 

também é facilmente identificada, por exemplo, nos casos em que a empresa 

responsável pela publicação de uma lista telefônica publica o número errado de um 

serviço específico.55 

Quanto à conduta omissiva, para a sua identificação como um dos 

elementos para a caracterização da responsabilidade civil, é preciso que se 

reconheça ao ofensor uma obrigação jurídica de agir, da qual decorre a identificação 

da violação do referido dever. Ao estacionar o carro, na hipótese de o motorista não 

acionar o freio de mão e, em razão da sua omissão, o automóvel se mover e bater 

em outro automóvel, danificando-o, a omissão do motorista se mostra juridicamente 

relevante, porque a sociedade exige que ninguém cause dano a outrem. O mesmo 

                                                 
54 “Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Colisão em cruzamento sinalizado – Veículo que 
avança sinal vermelho provocando abalroamento – Culpa do réu caracterizada – Verba por locação 
de veículo devida, visto que a vítima esteve privada de dispor do seu bem, por encontrar-se ele 
danificado” (Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo – Apelação (Sumaríssimo)      
n.o 0582177-8 – 2ª Câmara Especial de Janeiro – Relator: Nelson Ferreira – 04.01.95), in Revista 
Eletrônica Juris Síntese DVD n.º 93 – Jan-Fev/2012. 
55 “DANO MORAL (...). A conduta da prestadora de serviços telefônicos, caracterizada pela 
veiculação não autorizada e equivocada de anúncio comercial na seção de serviços de massagens, 
viola a intimidade da pessoa humana ao publicar telefone e endereço residenciais” (Superior Tribunal 
de Justiça – Recurso Especial n.o 506.437-SP – 4ª Turma – Relator: Min. Fernando Gonçalves – DJU 
06.10.2003, disponível em 
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=506437&&b=JUR2&p=true&t=&l=20&i=1
). 
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acontecerá se, no mesmo exemplo, o automóvel atropelar alguém e lhe causar 

ferimentos. Quando o motorista não age do modo que a norma legal lhe impõe, e 

causa danos a outrem, a sua omissão resultará na sua responsabilização, tendo em 

vista seu dever jurídico de agir no sentido de evitar o dano causado.  Por outro lado, 

as consequências são muito distintas para o caso do agente que não tem o dever 

jurídico de agir de um determinado modo. O fato de a pessoa saber que há um 

buraco enorme na estrada e não alertar seu colega de trabalho, que ele sabe que 

trafegará pelo trecho no trajeto de volta para casa, não o faz responsável pelos 

ferimentos sofridos por aquele que trafegou pela estrada e caiu no buraco. Isso 

ocorre porque a pessoa que sabia da existência do buraco na estrada não tinha a 

obrigação legal de agir. O que equivale a dizer que, se a pessoa não tem o dever 

jurídico de agir, sua omissão não se tornará juridicamente relevante.   

Como regra, o agente é responsável pelos danos causados por sua 

própria ação ou omissão. É o que se denomina responsabilidade direta, simples ou 

por fato próprio e “decorre de um fato pessoal do causador do dano, resultando, 

portanto, de uma ação direta de uma pessoa ligada à violação ao direito ou ao 

prejuízo ao patrimônio, por ato culposo ou doloso”56. 

Mas excepcionalmente uma pessoa pode ser responsabilizada por 

fato alheio, o que significa dizer que responderá, indiretamente, pelo prejuízo 

decorrente de ato ilícito causado por outrem, assim como também pelos danos 

causados por animais e objetos.  

                                                 
56 Maria Helena Diniz. Curso de direito civil brasileiro – responsabilidade civil. Editora Saraiva: São 
Paulo, 2012. V. 7. p. 555.  
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O artigo 932 do Código Civil estabelece as situações em que alguém 

é responsabilizado pela conduta de terceiros.57  

Quanto aos menores de dezoito anos, os pais são responsáveis 

pelos prejuízos causados por seus filhos que estejam sob a sua autoridade.58 

Quanto à responsabilidade do incapaz, o Código Civil de 2002 estabeleceu uma 

regra intermediária, ao prever que o tutor/curador é responsável, mas também 

estabelecer a responsabilidade do próprio incapaz “se as pessoas por ele 

responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios 

suficientes” (artigo 928, caput, do Código Civil). E o parágrafo único do mesmo 

dispositivo legal59, ao permitir a fixação do valor da indenização por equidade, criou 

uma exceção à regra de que a vítima deve ser ressarcida pelo valor integral do seu 

prejuízo.  

Quanto à responsabilidade do empregador, decorre da má escolha 

dos seus empregados, serviçais ou prepostos.60 

                                                 
57 Art. 932 do Código Civil. São também responsáveis pela reparação civil: 
I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; 
II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições; 
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho 
que lhes competir, ou em razão dele; 
IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, 
mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; 
V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. 
58 “Se a condutora do veículo era menor e vivia na companhia dos pais na época do acidente, torna-
se evidente que o pai responde solidariamente por seus atos” (Superior Tribunal de Justiça – 3a  
Turma – Recurso Especial n.o 246.781 – Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito – DJ 11-12-
2000, disponível em 
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=246781&&b=JUR2&p=true&t=&l=20&i=1
). Também no mesmo sentido: “(...) DANO MORAL (...). O acidente de trânsito decorrente de conduta 
praticada por menor de idade responsabiliza os pais objetivamente (...)” (Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia – Apelação Cível n.º 100.014.2002.001711-5 – Câmara Cível – Relator: 
Desembargador Gabriel Marques de Carvalho – J. 08.03.2005), disponível em 
http://www.tj.ro.gov.br/apsg/new/mostradespacho.jsp?seqProcesso=57893&nrDistribuicao=1&nrMovP
rocesso=26). 
59 Artigo 928, parágrafo único, do Código Civil. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser 
equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. 
60 “Dano moral (...). Falecimento de criança em razão de diagnóstico equivocado - Culpa do preposto 
da ré comprovada - Responsabilidade do hospital por culpa presumida (...)” (Tribunal de Justiça do 
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Os incisos IV e V do artigo 932 do Código Civil se referem a 

situações pouco usuais e não apresentam a mesma importância para o presente 

estudo.  

Quanto aos danos causados por animais, o artigo 936 do Código 

Civil estabelece: “O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este 

causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.” Trata-se de hipótese de 

inversão do ônus da prova, incumbindo ao proprietário ou detentor do animal, cuja 

culpa é presumida, a prova da culpa da vítima ou da ocorrência de força maior.61 

E quanto aos danos causados por coisas, a primeira hipótese de 

responsabilidade é prevista no artigo 937 do Código Civil: “O dono de edifício ou 

construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de 

falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta”.62  

E, por fim, o artigo 938 determina: “Aquele que habitar prédio, ou 

                                                                                                                                                         
Estado de São Paulo – Apelação Cível n.o 153.325-4 – 1ª Câmara de Direito Privado – Relator: 
Desembargador Elliot Akel – J. 04.12.01), disponível em http://juris.tj.sp.gov.br/pg-pesquisa-
01PRODESP.asp?num_processo=&dig_processo=&hie_processo=&secao=Todos&recurso=Todos&r
elator=Todos&comarca=Todos&dia=00&mes=00&ano=0000&texto=&tipos=normal&ResultStart=1&R
esultCount=10&Processo=1533254000&Query=Processo+%3Cmatches%3E+1533254000&modo=si
mples. No mesmo sentido: “DANO MORAL – AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR EMPREGADO 
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR – À luz das normas contidas nos artigos 
932, inciso III, e 933,do Código Civil (CC/2002), o empregador responde, de forma objetiva, pela 
reparação civil resultante deatos praticados por seus empregados. Constatada a ofensa ao 
patrimônio moral do reclamante, decorrentes das agressões físicas sofridas, resulta inafastável o 
direito à reparação do dano, nos termos do que dispõem os artigos 186 e 927 do CC/2.002 c/c artigo 
5º incisos V e X, da Constituição Federal (CF). Recurso ordinário da reclamada conhecido e 
parcialmente provido” (TRT 09ª R. – RO 359100-36.2009.5.09.0965 – Rel. Altino Pedrozo dos Santos 
– DJe 20.01.2012 – p. 540), in Revista Eletrônica Juris Síntese DVD n.º 93 – Jan-Fev/2012. 
61 “(...) O dono do animal, e que tem a sua guarda, responde pelos danos por ele causados, 
presumindo-se a culpa pela violação de seu dever de vigilância (...)” (Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro – Apelação Cível n.o 11233/2001 (2001.001.11233) – 2ª Câmara Cível – Relator: 
Desembargador Fernando Cabral – J. 13.11.2001), in Revista Eletrônica Juris Síntese DVD n.º 93 – 
Jan-Fev/2012. 
62 “(...) Queda de reboco de prédio, atingindo menor, causando-lhe necessidade de intervenção 
cirúrgica. Nexo causal estabelecido. Culpa pela não conservação adequada do prédio (...). 
Arbitramento que, considerando as circunstâncias da causa, a dor, sofrimento e angústia da vítima, e 
tendo em vista que a reparação moral tem caráter não apenas compensatório à vítima como também 
punitivo ao ofensor, se acha razoavelmente fixado” (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – 
Apelação Cível n.o 18349/2001 – 18ª Câmara Cível – Relator: Desembargador Binato de Castro – J. 
05.03.2002), in Revista Eletrônica Juris Síntese DVD n.º 93 – Jan-Fev/2012. 
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parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem 

lançadas em lugar indevido.” Nessa última hipótese, não há lugar para verificação de 

autoria, nem de apuração da culpabilidade pela queda ou arremesso do objeto. A lei 

toma em consideração o fato em si de que houve um dano, em consequência da 

coisa que tombou ou foi lançada.63 Decisões judiciais a respeito da matéria 

comprovam que, caso o agente não possa ser identificado, a universalidade será 

responsabilizada pelos danos causados por qualquer um de seus membros ou até 

mesmo por terceiros que estejam momentaneamente no local64. 

O segundo elemento para a caracterização da responsabilidade civil 

é o dano, que pode ser definido como a perda sofrida pela vítima. O ideal seria que 

a vítima fosse ressarcida exatamente nos valores da perda, o que, no entanto, nem 

sempre é possível. Se por um lado é incontroverso que o ressarcimento não pode 

ser convertido em um instrumento que promova o enriquecimento ilícito da vítima, 

por outro lado não é menos verdadeiro que não se justifica uma reparação 

desproporcional ou incompleta.65  

 

O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não 
haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não 
houvesse o dano. (…) Em suma, sem dano, não haverá o que 
reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa ou até mesmo 
dolosa.66   

                                                 
63 Caio Mário da Silva Pereira. Responsabilidade civil. 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1995. 
pp. 113/114. 
64 Superior Tribunal de Justiça – Recurso Especial n.o 64.682 – 4ª Turma – Relator: Ministro Bueno de 
Souza – 10.11.98, disponível em 
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=64682&&b=JUR2&p=true&t=&l=20&i=1. 
65 Sílvio de Salvo Venosa. Direito civil – responsabilidade civil. 4a ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004. 
Vol. IV. p. 243.  
66 Sérgio Cavalieri Filho. Programa de responsabilidade civil. 10a ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. 
p. 77. A esse respeito, a jurisprudência: “Para viabilizar a procedência da ação de ressarcimento de 
prejuízos, a prova da existência do dano efetivamente configurado é pressuposto essencial e 
indispensável. Ainda mesmo que se comprove a violação de um dever jurídico, e que tenha existido 
culpa ou dolo por parte do infrator, nenhuma indenização será devida, desde que, dela, não tenha 
decorrido prejuízo. A satisfação, pela via judicial, de prejuízo inexistente, implicaria, em relação à 
parte adversa, em enriquecimento sem causa (...)” (Superior Tribunal de Justiça – Recurso Especial 
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Para que o dano seja passível de ressarcimento, é imprescindível 

que seja certo e atual. A certeza do dano é a razão para sua própria existência, a 

circunstância capaz de ser reconhecida na situação analisada. Por seu lado, os 

prejuízos atuais não podem ser caracterizados como hipotéticos. Quanto à 

característica da atualidade, são atuais os danos que não se caracterizam como 

hipotéticos e que, portanto, podem ser aferidos no momento em que são alegados.67 

Os danos podem ser classificados em materiais ou patrimoniais, 

morais ou extrapatrimoniais e sociais68. 

O terceiro elemento para a caracterização da responsabilidade civil é 

o nexo de causalidade, que consiste na relação de causa e efeito entre a conduta do 

ofensor e o dano que a conduta causa.69 Significa que a responsabilidade civil 

somente decorre das situações em que é possível estabelecer um senso de 

causalidade entre a conduta e o resultado danoso. É necessário que se comprove 

que, sem a conduta do ofensor – ou a conduta do terceiro pelo qual ele é 

                                                                                                                                                         
n.o 203.86/RJ (199200067387) – 1a Turma – Relator: Ministro Demócrito Reinaldo – DJ 27/06/1994), 
disponível em 
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=20386&&b=JUR2&p=true&t=&l=20&i=5. 
67 “A ascensão funcional de um docente é algo perfeitamente possível, mas a probabilidade, que é 
algo acima da possibilidade, de ocorrer depende de uma série de fatores, como a capacidade do 
servidor ou do empregado. Devem existir, em resumo, elementos concretos que digam que a 
ascensão profissional da vítima, se não fosse a incapacidade, provavelmente se daria” (Tribunal de 
Alçada do Estado do Paraná – Apelação Cível n.o  0261106-3 (223892) – 9ª Câmara Cível – Relator: 
Juiz Luiz Lopes – DJPR 03.12.2004), disponível em 
http://www.tj.pr.gov.br/tapr/JurisprudenciaDetalhes.asp? 
Sequencial=3&TotalAcordaos=30&Historico=1. No mesmo sentido: “Objeto estranho encontrado no 
interior de garrafa de cerveja fabricado pela ré - Autor que, no entanto, segundo prova testemunhal, 
não ingeriu a bebida - Dano hipotético que não se indeniza” (Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo – Apelação Cível n.o 084.739-4 – 6ª Câmara de Direito Privado – Relator: Desembargador 
Mohamed Amaro – 05.08.99), disponível em http://juris.tj.sp.gov.br/pg-pesquisa-
01PRODESP.asp?num_processo=&dig_processo=&hie_processo=&secao=Todos&recurso=Todos&r
elator=Todos&comarca=Todos&dia=00&mes=00&ano=0000&texto=&tipos=normal&ResultStart=1&R
esultCount=10&Processo=0847394100&Query=Processo+%3Cmatches%3E+0847394100&modo=si
mples. 
68 A classificação dos danos será estudada no tópico 2.3 – Espécies de danos no direito brasileiro. 
69 Ricardo Fiuza. Direito civil - curso completo. 8a ed. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2004. p. 695. 
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responsável, ou sem o fato de animal ou coisa sob a sua responsabilidade – o dano 

não se teria verificado.70  

Três teorias pretendem explicar o elemento da responsabilidade civil 

consistente no nexo de causalidade. 

A teoria da equivalência das condições estabelece que todas as 

condutas capazes de provocar um resultado danoso podem ser consideradas como 

fundamento para a responsabilidade civil. De acordo com essa teoria, o filho de uma 

vítima morta por atropelamento por um motorista embriagado poderia acionar a 

montadora do veículo pelos danos materiais e morais sofridos, sob o fundamento de 

que se o veículo não houvesse sido fabricado o acidente não teria ocorrido. A teoria 

da equivalência das condições não é aceita porque considera condições não 

relevantes para a caracterização da responsabilidade civil da forma como 

desenvolvida no Brasil. 

A segunda teoria, conhecida como teoria da causalidade adequada, 

pretende, entre diversas condutas existentes, identificar a causa predominante para 

a ocorrência do dano. Se a relação entre causa e efeito se verifica de forma 

constante em eventos da mesma natureza, diz-se que se trata de causa adequada à 

ocorrência do resultado danoso. E se a relação entre causa e efeito existe apenas 

como uma circunstância acidental no caso concreto, não se a reconhece como 

causa adequada à ocorrência do evento danoso. 

                                                 
70 Miguel Maria de Serpa Lopes. Curso de direito civil. 7a ed. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 
2000, pp. 251-252. 
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Essa teoria é aceita no Brasil, especialmente em casos de acidente 

de trânsito, visto que, ao se perquirir qual motorista adotou a conduta que deu causa 

ao acidente, apura-se a responsabilidade do causador do dano. 

A terceira teoria – teoria dos danos diretos e imediatos – estabelece 

que a causa do dano é aquela que explica a ocorrência do evento danoso de forma 

imediata, excluindo qualquer outra causa que não possa ser conectada diretamente 

ao resultado.  

O Código Civil brasileiro adotou a teoria dos danos direitos e 

imediatos no artigo 403: “Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as 

perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito 

dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”. 

Não se reconhece serem passíveis de ressarcimento, portanto, os 

chamados danos remotos, que podem ser definidos como uma consequência 

apenas indireta da conduta e que envolvem danos emergentes causados por fatores 

outros que não o ato ilícito em si71.    

Por fim, o quarto e último elemento a ser considerado para a 

caracterização da responsabilidade civil é a culpa, considerada em sentido lato, ou 

seja, englobando o dolo e a culpa em sentido estrito. 

                                                 
71 “A morte da mãe da autora não teve como causa o agir da clínica (...). Não tem fundamento jurídico 
pretender condenação sem a prova do nexo causal entre o evento morte e o fato indicado como 
causa. Se este, comprovadamente, não ocasionou a morte, não há como impor a condenação” 
(Superior Tribunal de Justiça – Recurso Especial n.o 322128/RJ (200100512976) – 3a Turma – 
Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito – DJ 20/05/2002), disponível em 
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=322128&&b=JUR2&p=true&t=&l=20&i=1
. Também no mesmo sentido: “(...) Pretensão de receber do pai do parceiro que morreu com aids a 
indenização pelo dano moral de ter suportado sozinho os encargos que resultaram da doença. Dano 
que resultou da opção de vida assumida pelo autor e não da omissão do parente, faltando o nexo de 
causalidade” (Superior Tribunal de Justiça – Recurso Especial n.o 148897/MG (199700661245) – 4a 
Turma – Relator: Ministro Ruy Rosado De Aguiar – DJ 06/04/1998), disponível em 
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=148897&&b=JUR2&p=true&t=&l=20&i=1 
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O dolo “é o elemento que reveste o ato da intenção de causar o 

resultado, ao passo que na culpa, em sentido restrito, a vontade é dirigida ao fato 

causador da lesão, mas o resultado não é querido pelo agente”72. Clóvis Beviláqua 

ensina que “o dolo consiste no objetivo de violar o direito ou causar o resultado 

mediante a prática de uma ação ou uma omissão” e “a culpa em sentido estrito é a 

falta de cuidado objetivo que dá ensejo à violação do direito de alguém ou que lhe 

causa um dano.”73  

Washington de Barros Monteiro leciona que o dolo é o 

“conhecimento integral do mal e o propósito direto de ação”, enquanto a culpa em 

sentido estrito é “a violação de um dever que o ofensor devia conhecer e obedecer, 

mas que desobedece na prática”.74  

A culpa em sentido estrito se apresenta nas modalidades 

negligência, imprudência e imperícia. 

Negligência é a omissão de uma conduta que evitaria a ocorrência 

do dano.75 Imprudência caracteriza a conduta abrupta e descuidada, ou seja, o 

ofensor age sem pensar nas consequências que a sua conduta pode causar.76 

                                                 
72 José de Aguiar Dias. Da responsabilidade civil. 8a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1987. V. I.  
p. 143. 
73 Clóvis Beviláqua. Comentários ao Código Civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1956.               
p. 143. 
74 Washington de Barros Monteiro. Curso de direito civil – direito das obrigações. 2a parte. 34a ed. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2003. Vol. 5. p. 449. 
75 “Bancos que abriram contas correntes e firmaram contrato de cartão de crédito com pessoa que 
portava documentos perdidos. Caracterização da negligência no momento de abertura da conta 
corrente, eis que não tomaram as cautelas necessárias para evitar o evento danoso (...) Dano moral 
caracterizado ante a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por fatos a que 
não deu causa” (1º Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo  – Apelação n.o 0850361-9 – 4ª 
Câmara – Relator: Juiz J. B. Franco de Godoi – J. 03.12.2003), disponível em 
http://www.ptac.sp.gov.br/bigatu2.asp?NE=53553. 
76 “Verifica-se a culpa do condutor do veículo que adentra a via preferencial sem tomar as cautelas 
necessárias. Não comprovado que o veículo que trafegava na via preferencial imprimia velocidade 
incompatível com o local, o condutor do outro veículo deve ser responsabilizado. (...) É cabível 
indenização por dano moral para compensar a dor e a aflição sofrida pela vítima, em virtude das 
lesões que sofreu em decorrência do sinistro” (Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul  
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Imperícia, por sua vez, é a falta de habilidade de fazer algo diretamente conexo a 

uma profissão.77 

 

2.2 – Responsabilidade subjetiva, objetiva e pressu posta  

A teoria clássica, também conhecida como teoria da culpa, 

pressupõe a culpa em sentido lato – incluindo o dolo e a culpa estrito senso – como 

fundamento da responsabilidade civil, o que permite concluir que a prova da culpa 

do agente passa a ser pressuposto necessário do dano indenizável. 

Não comprovada a culpa do autor do evento danoso, não se 

reconhece a sua responsabilidade. Ou, dito de outra forma, a responsabilidade do 

causador do dano somente se configura se ficar comprovado que agiu com dolo ou 

culpa. 

Essa espécie de responsabilidade também é denominada 

responsabilidade subjetiva, à qual se filiou, como regra, o Código Civil brasileiro, 

como se depreende da redação do artigo 18678. 

Considerada a responsabilidade subjetiva e ocorrido o dano, a 

vítima, para ser ressarcida, deve comprovar a conduta do ofensor, o dano 

                                                                                                                                                         
– Apelação Cível n.o 2002.002284-6 – 4ª Turma Cível – Relator: Desembargador Rêmolo Letteriello – 
J. 05.11.2002), disponível em http://www.tj.ms.gov.br/portal2005 
/consultas.html?pg=sg/pcpoSelecaoProcesso2Grau.jsp?_&cbPesquisa=NUMPROC&dePesquisa=20
020022846 
77 “Comprovado que o dano derivou de falha no procedimento cirúrgico, configura-se a 
responsabilidade do requerido (...) O cirurgião ao empreender a realização de procedimento cirúrgico 
cujo caráter é, inegavelmente, estético bem como reparador, assume obrigação tanto de meio quanto 
de resultado. Restou comprovado ter o dano decorrido unicamente de falha no ato cirúrgico, não 
sendo demonstrado ter eventual ato praticado pela Autora, durante o pós-operatório, acarretado na 
lesão ocorrida, ou sequer influenciado em sua gravidade” (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – 
Apelação Cível n.o  0161542-7 – (12899) – 5ª Câmara Cível – Relator: Desembargador Clayton 
Camargo – DJPR 01.11.2004), disponível em http://www.tj.pr.gov.br/csp/juris/listacordao.csp?flag=0. 
78 Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
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propriamente dito, o nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o resultado e 

a culpa – lato senso – daquele. 

Mas o direito civil brasileiro, ao lado da responsabilidade subjetiva 

como regra, adotou a responsabilidade objetiva em dispositivos vários e esparsos. A 

teoria da responsabilidade objetiva impõe a determinadas pessoas, em 

determinadas situações, a reparação de um dano cometido sem culpa. Essa teoria, 

também denominada do risco, tem como fundamento que todo dano é indenizável, e 

que deve ser reparado, independentemente de culpa, por quem a ele se liga por um 

nexo de causalidade. 

Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa 

do agente para que este seja obrigado a reparar o dano.  

Em alguns casos, a culpa é absolutamente prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (teoria objetiva propriamente dita ou pura). 

Nesses casos, o direito à reparação depende da prova da conduta, do dano e do 

nexo causal, mas não depende da culpa do ofensor. Mesmo que a parte que causou 

o dano tenha tomado todas as precauções no exercício de sua função e ainda que 

não tenha praticado nenhum ato ilegal, ainda assim será responsabilizada pelos 

danos causados à vítima, desde que estes não tenham decorrido de culpa exclusiva 

desta. 

A teoria do risco é moldada nos princípios mais elevados da justiça e 

da equidade, e significa uma técnica de suporte legal de proteção à vítima.79  

Em outros casos, a culpa é presumida pela lei (teoria objetiva 

imprópria ou impura) e, nessas hipóteses, inverte-se o ônus da prova, o que significa 

                                                 
79 Alvino Lima. A culpa e o risco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1960. p. 345. 
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que a vítima deve provar a ação ou omissão do agente, o dano e o nexo de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano. 

São casos de responsabilidade objetiva pela culpa presumida as 

hipóteses dos artigos 93680, 93781 e 93882, todos do Código Civil. 

A responsabilidade objetiva não exclui a subjetiva e se pode afirmar 

que o inverso é igualmente verdadeiro.  

Essa a orientação seguida na elaboração do Projeto de Lei n.º 634-

B/75, sob a supervisão de Miguel Reale, que se transformou no Código Civil de 

2002, nas suas próprias palavras: 

 
Responsabilidade subjetiva, ou responsabilidade objetiva? Não há 
que fazer essa alternativa. Na realidade, as duas formas de 
responsabilidade se conjugam e se dinamizam. Deve ser 
reconhecida, penso eu, a responsabilidade subjetiva como norma, 
pois o indivíduo deve ser responsabilizado, em princípio, por sua 
ação ou omissão, culposa ou dolosa. Mas isto não exclui que, 
atendendo à estrutura dos negócios, se leve em conta a 
responsabilidade objetiva. Este é um ponto fundamental. 
 

E arremata:  

 
Pois bem, quando a estrutura ou natureza de um negócio jurídico – 
como o de transporte, ou de trabalho, só para lembrar os exemplos 
mais conhecidos – implica a existência de riscos inerentes à 
atividade desenvolvida, impõe-se a responsabilidade objetiva de 
quem dela tira proveito, haja ou não culpa. Ao reconhecê-lo, todavia, 
leva-se em conta a participação culposa da vítima, a natureza 
gratuita ou não de sua participação no evento, bem como o fato de 
terem sido tomadas as necessárias cautelas, fundadas em critérios 
de ordem técnica. Eis aí como o problema é posto, com a devida 
cautela, o que quer dizer, com a preocupação de considerar a 

                                                 
80 Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa 
da vítima ou força maior. 
81 Art. 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se 
esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. 
82 Art. 938. Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que 
dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. 
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totalidade dos fatores operantes, numa visão integral e orgânica, 
num balanceamento prudente de motivos e valores. 
 

É consenso doutrinário e jurisprudencial que a culpa, como regra, 

não pode ser afastada da apreciação dos requisitos para a caracterização da 

responsabilidade civil. Por outro lado, também é incontroverso que a exigência da 

prova da culpa por vezes inviabiliza a indenização e dá ensejo a injustiças, razões 

pelas quais, em casos específicos, deve ser garantido à vítima o direito de ser 

indenizada independentemente da prova da culpa, incumbindo ao ofensor o ônus da 

prova para excluir a sua responsabilidade. 

Por fim, vale referir a responsabilidade pressuposta83, que se baseia 

na evolução histórica do instituto da responsabilidade civil, principalmente no modelo 

norte-americano, que tem por fundamento não apenas a reparação dos danos 

sofridos pela vítima, mas também a punição do ofensor de forma tão severa que 

este se sinta desestimulado à reiteração do ato ilícito. Segundo a autora da teoria, 

qualquer efeito da responsabilidade civil deve ter por fundamento o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1°, inciso II, da Constituição 

Federal) e da proteção permanente e integral a quaisquer direitos da personalidade, 

por serem eles inerentes à pessoa. Assim, ainda de acordo com a teoria, a 

responsabilidade civil deve focar primeiro a vítima e depois a conduta do ofensor. 

Sob tal fundamento, reconhece-se a adoção de medidas especiais de caráter 

preventivo e de caráter repressivo, que seriam uma forma de garantia da efetivação 

dos pressupostos da responsabilidade civil.  

                                                 
83 Responsabilidade pressuposta é uma inovação conceitual de autoria da Professora Doutora 
Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, trazida a lume na sua tese de livre docência pela 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
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2.3 – Espécies de danos no direito brasileiro 

Embora existam classificações diferenciadas, pode-se afirmar que o 

direito brasileiro reconhece os danos materiais, os danos morais, os danos sociais e, 

de forma menos comum, os danos decorrentes da perda de uma chance.  

 

2.3.1 – Danos materiais 

Danos materiais são os danos que afetam os bens e os direitos e 

que podem ser aferidos economicamente, pressupondo serem danos que causam 

prejuízo financeiro direito ou indireto.   

 
O evento causador do dano interrompe a sequência normal dos 
fatos: a obrigação do ofensor, no caso, é criar uma nova situação, 
que é a de estar mais próximo possível da situação frustrada, ou 
seja, da situação que, de acordo com a experiência humana e pela 
lei da probabilidade, seria a situação existente (a qual é irreal) se o 
dano não tivesse sido causado.84 
 

O artigo 402 do Código Civil estabelece: “Salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, 

além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.” Essa é 

a base para o ressarcimento dos danos materiais.85 

O que a vítima perdeu é denominado danos emergentes. Trata-se 

da perda efetiva, cuja expressão engloba todas as despesas que a vítima teve em 

decorrência da conduta do ofensor. Em um caso de acidente de trânsito, por 

                                                 
84 Hans Albrecht Fischer. A reparação dos danos no direito civil. Coimbra: Editor Armênio Amado, 
1938, p. 139.  
85 “A indenização por danos materiais engloba tão-somente os valores que o apelante perdeu, deixou 
de receber, ou teve de desembolsar em virtude do acidente” (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro – Apelação Cível n.o 17058/2001 – (2001.001.17058) – 15ª Câmara Cível – Relator: 
Desembargador Galdino Siqueira Netto – J. 28.11.2001), in Revista Eletrônica Juris Síntese DVD     
n.º 93 – Jan-Fev/2012. 
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exemplo, em razão desse fundamento legal, o causador do acidente deve ressarcir a 

vítima pelo valor integral necessário para trazer o seu veículo de volta à condição 

anterior ao acidente.86 Ainda, se a vitima sofre uma lesão física, o causador do dano 

será obrigado a pagar todas as despesas decorrentes do evento, como as despesas 

com médicos, fisioterapeutas e medicamentos, além de todo o mais necessário à 

sua plena recuperação.87 

O que a vítima razoavelmente deixou de ganhar é denominado 

lucros cessantes. O critério para a aferição dos lucros cessantes consiste em 

considerá-los condicionados a uma probabilidade objetiva resultante do 

desenvolvimento normal dos acontecimentos e conjugados às circunstâncias do 

caso concreto.88 Como regra, o ressarcimento a títulos de lucros cessantes exige o 

exercício de uma atividade laborativa, que é impedida de ser exercida pela vítima em 

razão da conduta do ofensor. É o que se verifica na hipótese de a vítima de um 

acidente de trânsito ser um taxista, que fica impedido de exercer a sua profissão por 

cinco dias em razão do conserto do automóvel nesse período. Como conseqência 

                                                 
86 “Hipótese em que o autor apresentou notas fiscais dando conta dos gastos com o conserto do 
veículo - Ação de indenização procedente” (Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo 
– Apelação n.º 1259016-4 – (56337) – 11ª Câmara – Relator: Juiz Everaldo de Melo Colombi –           
J. 16.09.2004, in Revista Eletrônica Juris Síntese DVD n.º 93 – Jan-Fev/2012. 
87 “(...) Despesas médicas devidas, pois decorrentes do acidente e comprovadas nos autos (...)” 
(Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul – Apelação Cível n.º 70009464652 – 12ª Câmara Cível – 
Relator: Desembargador Orlando Heemann Júnior – J. 17.03.2005, disponível em 
http://www.tj.rs.gov.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%
E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo=70009464652). 
88 “Os lucros cessantes têm relação com o ganho que o credor deixou de auferir em razão do advento 
do evento danoso. Não obstante, por serem reflexo futuro do ato ilícito sobre o patrimônio da vítima, o 
lucro cessante exige maior cuidado na sua caracterização e fixação. O juiz deve tomar cuidado, nesta 
fase da condenação, em não confundir lucro cessante com lucro imaginário, simplesmente hipotético 
ou dano remoto, que seria apenas a conseqüência indireta ou mediata do ato ilícito” (Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo – Apelação Cível n.o 024990153660 – 2ª Câmara Cível – Relator: 
Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon – J. 10.08.2004, disponível em 
http://ww2.tj.es.gov.br/Novo/det_jurisp.cfm?edProcesso=024990153660&CFID=27425&CFTOKEN=1
8651609. 
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do raciocínio, o não exercício de atividade laborativa com remuneração impede a 

fixação de indenização por danos materiais a título de lucros cessantes.89 

 

2.3.2 – Danos morais 

No Brasil, diversos doutrinadores deram a sua contribuição para a 

definição de danos morais.  

Maria Helena Diniz leciona: 

 
Qualquer lesão que alguém sofra no objeto de seu direito 
repercutirá, necessariamente, em seu interesse; por isso , quando se 
distingue o dano patrimonial do moral, o critério da distinção não 
poderá ater-se à natureza ou índole do direito subjetivo atingido, 
mas ao interesse, que é pressuposto desse direito, ou ao efeito da 
lesão jurídica, isto é, ao caráter de sua repercussão sobre o lesão, 
pois somente desse modo se poderia falar em dano moral, oriundo 
de uma ofensa a um bem material, ou em dano patrimonial indireto, 
que decorre de evento que lesa direito da personalidade 
extrapatrimonial90. 
 

Aguiar Dias afirma que, quando à situação de fato não 

correspondem as características do dano patrimonial, o dano pode ser caracterizado 

como moral, bem como esclarece que a distinção entre danos materiais e morais 

não decorre da natureza do direito, bem ou interesse lesado, mas do efeito da lesão, 

do caráter da sua repercussão sobre o lesado.91  

                                                 
89 “Acidente ocorrido com consumidor em supermercado. Piso escorregadio. Condenação a danos 
emergentes. Ausência de atividade laborativa. Lucros cessantes indevidos” (Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo – Apelação Cível n.o 30.757-4 – 4ª Câmara de Direito Privado – Relator: 
Fernando Horta – 19.03.98, disponível em http://juris.tj.sp.gov.br/pg-pesquisa-
01PRODESP.asp?num_processo=&dig_processo=&hie_processo=&secao=Todos&recurso=Todos&r
elator=Todos&comarca=Todos&dia=00&mes=00&ano=0000&texto=&tipos=normal&ResultStart=1&R
esultCount=10&Processo=0307574300&Query=Processo+%3Cmatches%3E+0307574300&modo=si
mples). 
90 Maria Helena Diniz. Curso de direito civil brasileiro – responsabilidade civil. 26ª ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2012. Vol. 7. pp. 107/108.  
91 José de Aguiar Dias. Da responsabilidade civil. 8a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1987. V. II.   
p. 852. 
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Roberto Senise Lisboa afirma que a expressão danos morais foi 

consagrada “para uma gama de prejuízos que, na verdade, são por vezes de 

matureza moral e, de outra, autêntidos danos físicos ou psíquicos”.92  

O conceito de dano é único, e o seu significado é de violação de 

direito. Assim, dano moral é o efeito não patrimonial da violação do direito, e não a 

própria violação abstratamente considerada. É a reação psicológica da vítima em 

razão do sofrimento, da dor física e moral experimentada pela vítima em razão da 

lesão.93  

Rui Stocco afirma que dano moral “corresponde à ofensa causada à 

pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou 

anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, aprivacidade, enfim, 

todos os atributos da personalidade”94.  

Citando A. Minozzi, Aguiar Dias acrescenta que a definição de dano 

moral “não é o dinheiro nem a coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, 

o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa 

sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo 

significado”.95     

Wilson Melo da Silva leciona que danos morais são lesões sofridas 

pelo sujeito físico ou pessoa natural em seu patrimônio ideal, entendendo-se por 

patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo 

                                                 
92 Roberto Senise Lisboa. Manual de direito civil – obrigações e reponsabilidade civil. 6a ed. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 307. 
93José de Aguiar Dias. Da responsabilidade civil. 8a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1987. V. II.   
pp. 861-865. 
94 Rui Stoco. Tratado de responsabilidade civil. 8ª ed. São Paulo: Editora RT, 2011. p. 152. 
95 A. Minozzi, APUD. José de Aguiar Dias. Da responsabilidade civil. 8a ed. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 1987. V. II. p. 852.  
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que não seja suscetível de valor econômico”.96  

Pontes de Miranda afirma que “dano material é aquele que afeta o 

patrimônio material do ofendido; dano moral é aquele que, afetando o ofendido 

considerado como um ser humano, não afeta o seu patrimônio material”.97  

Orlando Gomes ensina:  

 

Para definir o dano moral com precisão, é imprescindível distinguir a 
ofensa aos direitos pessoais que afetam os bens materiais daquela 
que não os afeta. Essas são as duas hipóteses. Assim, a ofensa aos 
direitos e à honra pode causar danos aos bens materiais do ofendido 
ou causar apenas angústia moral. A expressão “dano moral” deve se 
restringir à caracterização da ofensa que não causa efeito 
patrimonial. Se há consequências patrimoniais, mesmo que elas 
sejam indiretas, o dano não pode ser classificado como moral. 

 

E define o dano moral como sendo “a dor e o sofrimento que alguém 

experimenta como resultado de uma ofensa aos seus direitos da personalidade, 

ilicitamente causados por alguém”.98  

Carlos Alberto Bittar considera que os danos morais são 

caracterizados considerando o valor da vítima na sociedade em que os fatos 

refletirão, e que podem ser definidos como danos que “afetam aspectos íntimos da 

personalidade humana (intimidade e consideração pessoal) ou a importância da 

vítima no seu ambiente de trabalho ou de residência (reputação ou consideração 

social)”.99  

Yussef Said Cahali, citando Dalmartello, afirma que se deve 

“caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ‘como a 
                                                 
96 Wilson Melo da Silva. O dano moral e sua reparação. 3a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1983. 
p. 126. 
97 Pontes de Miranda. Tratado de direito privado. 2a ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1959. Tomo 
XXVII. p. 30. 
98 Orlando Gomes. Obrigações. 13a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2000, p. 271.  
99 Carlos Alberto Bittar. Reparação civil por danos morais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1982. p. 41. 
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privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem 

e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade 

individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos”.100  

 

E exemplifica:  

 
 

Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta 
gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 
fundamentais inerentes à personalidade ou reconhecidos pela 
sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, 
como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 
evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 
pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 
normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão 
ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento 
moral.101 

 

De todo o exposto se pode afirmar que toda e qualquer conduta que 

atinja um interesse não patrimonial pode dar ensejo à caracterização dos danos 

morais indenizáveis. 

Decisões judiciais exercem um papel importante na definição de 

dano moral, trazendo novos elementos para serem considerados. “Na caracterização 

do dano moral se exige a excepcionalidade, uma intensidade de sofrimento que não 

seja aquela própria dos aborrecimentos corriqueiros de uma vida normal”.102 “Para a 

caracterização do dano moral não se exige que a nódoa se torne pública, pois a 

                                                 
100 Dalmartello. Danno Moralli Contrattuali. Rivista di Diritto Civile. 1933/55. Apud Yussef Said Cahali. 
Dano moral. 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 19.  
101 Yussef Said Cahali. Dano moral. 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 20.  
102 Tribunal Regional Federal da 4ª Região – Apelação Cível n.o 2000.70.00.031492-6 – 4ª Turma – 
Relatora: Desembargador Federal Edgard A. Lippmann Junior – DJ 22.12.2004, disponível em 
http://www.trf4.gov.br/trf4/processos/pdf_it.php?num_proc_trf4=200070000314926&seq_fase=10 . 
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resposta da lei deve ser precisa e ríspida, desencorajando os incautos e insuflando a 

crença na dignidade humana”.103 

Ao analisar a variedade de definições de danos morais por diversos 

dos principais doutrinadores brasileiros, e também pelas decisões judiciais, é 

possível identificar uma característica comum a todas elas, que pode ser referida 

como o fato de os danos morais se referirem ao dano ou perda não patrimonial, ou à 

violação de direitos que não podem ser avaliados em termos pecuniários. Essa é a 

característica mais importante para a definição dos danos morais da forma como 

desenvolvido o instituto no direito brasileiro. Isso quer dizer que, se for possível – 

analisando as peculiaridades da situação – estabelecer um valor pecuniário para a 

perda sofrida pela vítima, é porque o dano, naquele caso concreto, não é moral, mas 

sim material.  

Vale referir ainda que Maria Helena Diniz diferencia o dano moral 

direito do indireto. 

 
O dano moral direito consiste na lesão a um interesse que visa a 
satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial  contido nos 
direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal e 
psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os 
sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa 
(como o nome, a capacidade, o estado de família). Abrande, ainda, a 
lesão à dignidade da pessoa humana. 
O dano moral indireto consiste na lesão a um interesse tendente à 
satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais, que produz um 
menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou melhor, é aquele que 

                                                 
103 Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – Apelação Cível n.o 2000.003196-8 – Relator: 
Desembargador Orli Rodrigues – J. 16.11.2004, in Revista Eletrônica Juris Síntese DVD n.º 93 – Jan-
Fev/2012. Em sentido contrário: “Para a caracterização do dano moral, não é bastante a dor, o 
sofrimento nem, de modo geral, o transtorno de vida que venham a acometer a vítima no plano 
puramente pessoal, subjetivo, íntimo. É imprescindível, no entanto, o reflexo do acontecimento nas 
relações da vítima com o mundo exterior, no plano social, objetivo, externo, de modo a que se 
configurem situações de constrangimento, humilhação ou degradação (Tribunal Regional Federal da 
4ª Região – Apelação Cível n.o 2002.71.05.007755-8 – 4ª Turma – Relator: Desembargador Federal 
Valdemar Capeletti – DJ 22.12.2004), disponível em 
http://juris.cjf.gov.br/cjf/resultado.jsp?index=0&l=10&action=simples.jsp&TRF4=TRF4&livre=acometer. 
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provoca prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, devido a uma 
lesão a um bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do fato 
lesivo a um interessw patrimonial. P. ex.: a perda de coisa com valor 
afetivo, ou seja, de um anel de noivado.104 
 

Os danos morais, portanto, referem-se aos valores pessoais e 

conceitos; nunca serão passíveis de concretização em termos de valoração 

econômica. Essa característica – de os danos morais se referirem a perdas não 

patrimoniais – que é a mais importante dos danos morais também é a causa da 

maioria dos problemas relacionados à matéria, especialmente em relação à 

quantificação das indenizações a esse título, como se estudará adiante.  

 

2.3.3 – Danos sociais 

Antonio Junqueira de Azevedo define danos sociais como “lesões à 

sociedade, no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio moral – 

principalmente a respeito da segurança – quanto por diminuição na qualidade de 

vida”105. 

O direito social se apresenta não só como um instrumento regulador 

das relações sociais, mas também visa a promover, em concreto, o bem-estar social, 

valendo-se do caráter obrigacional do direito e da força coercitiva do Estado. Para o 

direito social, a regulação não se dá apenas na perspectiva dos efeitos dos atos 

praticados, mas também e principalmente no sentido de impor, obrigatoriamente, a 

realização de certos atos. 

                                                 
104 Maria Helena Diniz. Curso de direito civil brasileiro. Responsabilidade civil. 26ª ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2012. Vol. 7. pp. 110/111. 
105 Antonio Junqueira de Azevedo. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano 
social. In: José Geraldo Brito Filomeno. Wagner Júnior. Luiz Guilherme da Costa. Renato Afonso 
Gonçalves (coordenadores). O Código Civil e sua interdisciplinaridade. Belo Horizonte: Editora Del 
Rey, 2004. p. 376. 
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O ato ilícito se concretiza mediante a provocação de um dano a 

outrem, individualmente identificado, tanto quanto pela desconsideração dos 

interesses sociais e econômicos, coletivamente considerados.  

Ou seja, na ocorrência de um dano de natureza social, tanto quanto 

na de um dano individual, é de rigor a fixação de uma indenização com a qual deve 

arcar o autor do ato ilícito, para que, da mesma forma que ocorre em relação ao 

dano individual, seja garantida a eficácia do ordenamento jurídico. 

O valor deverá ser fixado na conformidade da previsão do artigo 944 

do Código Civil, ou seja, considerada a extensão do dano, considerando o seu 

aspecto individual ou social. 

Com o reconhecimento do dano social, consideram-se rompidas, em 

termos de definição do ilícito e de sua reparação, as fronteiras do individualismo. 

 

2.3.4 – Danos por perda de uma chance 

A perda de uma chance, ou perte d’une chance, é uma teoria que 

teve origem na França, em 1965, mediante a aplicação das regras da 

responsabilidade civil a casos de erros médicos. 

Em linhas gerais, configura-se na possibilidade de se obter uma 

indenização sob o fundamento de perda da oportunidade de alcançar determinado 

resultado ou evitar determinado prejuízo. 106 

Miguel Kfouri Neto exemplifica: 

 

Às vezes, não é possível ao lesado provar que a atuação (ou 
omissão) do médico ocasionou o dano. É o caso, por exemplo, do 
retardamento no diagnóstico de certa enfermidade. Quando, enfim, o 

                                                 
106 Sérgio Savi. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Editora Atlas, 2006.  
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médico descobre qual a doença de que padece o enfermo, a terapia 
não mais surte efeito e a pessoa morre. Em muitos casos, não se 
pode afirmar, com certeza absoluta, que o diagnóstico precoce 
poderia salvar a vida do paciente, dada a virulência do mal. Não é 
possível provar, portanto, que o prejuízo fatal foi causado pela 
demora em diagnosticar. Mas ninguém põe em dúvida que o 
retardamento subtraiu, ao menos, uma chance, ou oportunidade, de 
a vítima sobreviver por mais tempo – ou até vir a se curar. (...) A 
reparação, no entanto, não é integral, posto que não se indeniza o 
prejuízo final, mas sim a chance perdida”.107  
 

É essencial que a oportunidade seja plausível e não aponte uma 

simples quimera. Deve se tratar de caso em que se reconhece a probabilidade de 

que o evento ocorresse, ou seja, se não fosse a intervenção do agente causador do 

evento danoso, a chance seria concreta e viável. O que equivale a dizer que a 

chance deve ser considerável e não meramente eventual. 

O Código Civil de 2002 não prevê essa hipótese e a adoção da 

responsabilidade civil baseada na perda de uma chance é relativamente nova e seu 

estudo e aplicação, em razão da omissão legislativa, ficam restritos à doutrina e à 

jurisprudência.  

 

2.4 – Danos morais no direito brasileiro 

2.4.1 – Aspectos históricos  

Anteriormente à vigência da Constituição Federal promulgada no dia 

05 de outubro de 1988, não havia consenso sobre a possibilidade de ressarcimento 

dos danos morais no Brasil.  

Durante a fase reconhecida historicamente como período colonial, 

“não existia qualquer regra expressa sobre ressarcimento do dano moral, sendo 

                                                 
107 Miguel Kfouri Neto. Graus de culpa e redução equitativa da indenização. RT. V. 89. Ano 94. 
Set/2005. pp. 47-68. 
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bastante questionável qualquer afirmação de sua possibilidade naquele momento 

histórico”.108 Nesse período, o rei de Portugal regia a colônia brasileira por meio das 

chamadas Ordenações do Reino.  

As Ordenações Manuelinas109 e as Ordenações Filipinas110 

estabeleciam:  

E se o ganhador deseja ter não apenas o valor real do objeto, mas 
também o montante referente ao afeto que ele tinha pela coisa, 
neste caso, ele irá jurar a alegação de afeição; e após o juramento o 
juiz deve determinar o montante, e pedir o ressarcimento, e a 
execução se efetivará no seu patrimônio (...).111 
 

Embora não haja dispositivo legal expresso relativo aos danos 

morais, a norma legal transcrita considerou o valor do afeto, que obviamente não é 

monetário, de maneira que pode ser considerada como o início de uma concepção 

sobre danos morais no Brasil. Mesmo após a independência do Brasil, em 1822, as 
                                                 
108 Pablo Stolze Gagliano. Rodolfo Pamplona Filho. Novo curso de direito civil. 2a ed. Editora Saraiva: 
São Paulo, 2004. p. 72. 
109 Ficaram conhecidas com o nome de “Ordenações Manuelinas” as duas colectâneas de preceitos 
jurídicos elaboradas, num sistema de cinco livros, a partir de 1505, na corte de D. Manuel I, sob a 
direcção do Doutor Rui Boto, chanceler-mor do reino. A codificação que vigorou de 1514 a 1521 teve 
duas edições: a primeira, em papel, saída dos prelos de Valentim Fernandes, alemão radicado em 
Portugal, com oficina em Lisboa, começou a ser impressa pelo “livro quinto”, concluído em 30 de 
março de 1512, seguindo-se-lhes o “quarto livro” (19.06.1512), o “terceiro livro” (30.08.1512), o 
“primeiro livro” (17.12.1512) e, por fim, o “segundo livro”, que só ficou pronto a 19 de Novembro de 
1513; a segunda, para colmatar a falha de não se ter feito um exemplar em pergaminho, foi confiada 
a João Pedro de Bonominis, de Cremona, que trabalhava em Lisboa; decorreu durante o ano de 
1514, começando pelo livro terceiro (terminado a 11.03), seguindo-se-lhes o quarto (24.03), o quinto 
(28.06), o primeiro (30.10) e, por fim, o segundo, terminado a 15 de Dezembro. Uma nova 
codificação, promulgada em 1521, que expressamente revogava e proibia os exemplares da anterior, 
esteve em vigor até 1603 e conheceu oficialmente quatro edições: a primeira, acabada em 1521, saiu 
dos prelos de Jacob Cronberger, um impressor alemão com oficina em Sevilha que, possivelmente 
com a ajuda de um prelo portátil, acabou a edição em Évora (livros I.º e IV.º) e em Lisboa (livros II.º, 
III.º e V.º), encontrando-se o cólofon do quinto livro datado de 11 de Março de 1521; a segunda, 
impressa circa 1533, foi-o na oficina de Germão Galhardo, um francês que trabalhava em Lisboa; a 
terceira, terminada em 1539, saiu do prelo sevilhano de Juan Cronberger, embora tenha sido 
complementada por folha(s) saída(s) da oficina de Germão Galhardo, conhecendo-se diferentes 
estados de impressão; e por fim, a quarta edição, ultimada aos três dias de Março de 1565; foi 
impressa em Lisboa, na tipografia de Manuel João, à custa do livreiro Francisco Fernandes, que 
comerciava a obra por 500 reais, dos quais pagava 100 ao licenciado Mateus Esteves que conferia o 
exemplar e o autenticava, na última folha.  
110 Ordenações do Rei Filipe III, datadas de 1603. 
111 A regra foi prevista nas Ordenações Manuelinas no Livro III, Título 71, parágrafo 31, e nas 
Ordenações Filipinas no Livro III, Título 86, parágrafo 16. 
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Ordenações do reino ainda vigoraram até 1916, quando o Código Civil Brasileiro 

entrou em vigor.  

Simultaneamente às Ordenações do Reino e anteriormente ao 

Código Civil de 1916, algumas legislações esparsas merecem referência quanto aos 

danos morais. 

O Código Penal de 1830, no seu artigo 22, estabeleceu: “A 

satisfação será sempre a mais completa, que fôr possivel, sendo no caso de duvida 

á favor do offendido. Para este fim o mal, que resultar á pessoa, e bens do 

offendido, será avaliado em todas as suas partes, e conseqüências”112.  

Tendo em vista a previsão expressa no artigo do ressarcimento tão 

completo quanto possível, defensores do dano moral a usaram como fundamento 

para afirmar a possibilidade de indenizações a esse título.  

Contudo, em razão da inexistência de previsão expressa quanto ao 

ressarcimento a título de danos morais derivado de uma conduta criminosa, a 

corrente opositora se baseava na falta de fundamento legal para essa indenização.  

Teixeira de Freitas, na sua Consolidação das Leis Civis, publicada 

em 1876, transcreveu o artigo 22 do Código Penal em seu artigo 800, bem como 

dispôs no artigo 801: “para este fim, o mal que resultar à pessoa e aos bens do 

ofendido, será avaliado por árbitros, em todas as suas partes e consequências”113. 

Embora se pudesse afirmar que o dispositivo transcrito sugeria que os danos morais 

fossem passíveis de ressarcimento, tendo em vista que determinava que o dano 

fosse apreciado “em todas as suas partes e consequências”, a lei não chegou a 

entrar em vigor.  

                                                 
112 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm.  
113 Augusto Teixeira de Freitas. Consolidação das leis civis. Senado Federal: Brasileira, 2003. p. 120  
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O Código Penal de 1890 estabelecia em seu artigo 276 a “prestação 

pecuniária satisfatória de dano moral, nos casos de atentados contra a honra da 

mulher”. Havia uma grande controvérsia sobre a norma legal. Souza Lima negava o 

ressarcimento, afirmando tratar-se de uma medida “iníqua, altamente indecorosa e 

desmoralizadora”114. Augusto Olímpio Viveiros de Castro afirmava que o 

ressarcimento pela virgindade perdida era devido por ser a virgindade equiparada a 

um capital e, portanto, como qualquer outro bem, ser passível de indenização115.  A 

par das discussões e da controvérsia, vale ressaltar que, se considerada a 

virgindade efetivamente como um patrimônio, à época, para fins de possibilitar o 

casamento da mulher, o ressarcimento pela sua ofensa seria material e não moral.  

O Decreto n.º 2.681/1912, que regulamentou a responsabilidade das 

companhias ferroviárias, estabeleceu no artigo 21 que “no caso de lesão corpórea 

ou deformidade, à vista da natureza da mesma e de outras circunstâncias, 

especialmente a invalidade para o trabalho ou profissão habitual, além das despesas 

com o tratamento e os lucros cessantes, deverá pelo juiz ser arbitrada uma 

indenização conveniente”116.  

Romão Côrtes de Lacerda afirma que “tal indenização conveniente 

se refere à dor causada à vítima, sem reflexo em seu patrimônio, ou seja, aos danos 

morais impostos em virtude de acidente em estradas de ferro.”117  E Wilson Melo da 

Silva afirma que, se na lei não há palavras inúteis, a indenização conveniente que o 

juiz devia estipular à vítima seria apenas em razão do ressarcimento dos danos 

                                                 
114 Souza Lima. Tratado de medicina legal. 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves, 1912, p. 
52.  
115 Antônio Olímpio Viveiros de Castro. Os delitos contra a honra da mulher. 2a ed. Rio de Janeiro: 
Editores Leite Ribeiro & Maurillo, 1909. p. 200.  
116 Disponível em http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103700/decreto-2681-12.  
117 Romão Côrtes de Lacerda. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Editor Jacyntho Ribeiro dos 
Santos, 1929. pp. 33 e 160.  
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morais.118                   

A discussão em pauta se restringia aos casos em que havia dano 

patrimonial e extrapatrimonial, visto que os danos morais exclusivos não eram 

sujeitos a ressarcimento. A esse respeito, Lafayette Rodrigues Pereira declarou  

 

a lesão sofrida pode consistir em um dano físico ou moral, sem 
relação direta ou indireta com o patrimônio material da vítima, como 
um pequeno dano físico que não impede a vítima de trabalhar, ou 
ainda um dano à sua honra. Nesses casos, não há necessidade de 
uma compensação pecuniária. Entretanto, algus doutrinadores 
pretendem transformar o mero dano físico ou moral em valor 
pecuniário: esses pensamentos são considerados extravagâncias do 
espírito humano.119 
 

Lacerda de Almeida também não aceitava a possibilidade: “Eu ainda 

não me convenci acerca da existência do dano civil de natureza não pecuniário. 

Coisas de valor inestimável não são passíveis de ressarcimento pela lei civil, que 

não o prevê”120.  

Os Tribunais também estavam em controvérsia. O Supremo Tribunal 

Federal afirmou, em julgamento datado de 13 de dezembro de 1913, a inviabilidade 

de se cunhar em valores monetários os bens morais ofendidos, mas por outro lado 

também reconheceu a necessidade de se consagrar o direito à indenização por 

danos morais121.  

E o mesmo Supremo Tribunal Federal afirmou em 1915: “A 

                                                 
118 Wilson Melo da Silva. O dano e sua reparação. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1983.        
p. 523. 
119 Lafayette Rodrigues Pereira. Direito das coisas. 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 
1956. p. 503. 
120 Francisco de Paula Lacerda de Almeida. Obrigações. 2a ed. São Paulo: Editora RT, 1916. p. 281.   
121 “Estão acordes todos os autores em reconhecer e confessar a dificuldade, a impossibilidade, se 
quiserem, de dar uma expressão econômica a valores morais como esse que perdeu a autora. Mas 
ao mesmo tempo, na doutrina dos melhores escritores e da jurisprudência dos tribunais mais 
adiantados, afirma-se que é preciso reconhecer o direito sobre esses bens morais e a necessidade de 
obrigar os que violam tais direitos a um ressarcimento que é antes destinado ao fim de reconhecer e 
consagrar o direito de que a uma justa indenização (RT 8/181 e 11/35). 
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legislação pátria nunca consagrou a obrigação de indenizar danos puramente 

morais, insuscetíveis de serem avaliados em dinheiro. Não se reduzem a moedas os 

sentimentos, nem se tarifam as emoções.”122  

Por outro lado, ainda em 1915, o Tribunal de Justiça de São Paulo, 

reconheceu que danos morais eram passíveis de ressarcimento.123 

O Código Civil de 1916, que entrou em vigor em 1917, não resolveu 

a controvérsia. Clóvis Beviláqua, autor do seu projeto de lei, afirmou: 

 
Na minha opinião, o sistema do Código Civil, na sua visão geral em 
relação ao ponto questionado, é como segue: a) Todo e qualquer 
dano, patrimonial ou não, deve ser objeto de ressarcimento, exceto 
em casos de força maior, que em alguns casos não se aplica 
quando identificada junto com a negligência. Essa é a regra geral, 
sujeita a exceções; b) O dano causado por um ato ilícito deve ser 
sujeito a ressarcimento (artigos 159 e 1.518); c) Para o 
ressarcimento do dano moral, a vítima dispõe da ação respectiva 
(artigo 76, parágrafo único); d) Mas o dano moral não é sempre 
passível de ressarcimento, não apenas porque não pode ser aferido 
monetariamente, mas também porque a insuficiência dos nossos 
recursos dá ensejo à especulação desonesta disfarçada de (...) 
sentimentos de afeição. Essa é a razão de o Código Civil ter 
restringido as indenizações nos casos de morte e de danos físicos 
que não causam deformidade (artigos 1.537 e 1.538); e) Por outro 
lado, o Código Civil levou em consideração os danos morais em 
relação aos danos que causam aleijão ou deformidade (artigo 1.538, 
parágrafos 1º e 2º); também levou em consideração o valor da 
afeição, evitando a discricionariedade (artigo 1.543); as ofensas à 
honra, à liberdade e à dignidade são outros casos que podem gerar 
danos morais regulados pelo Código Civil; f) Além dos casos 
previstos pelo Código Civil, há outros casos que o Código determina 
que sejam apreciados, de acordo com a previsão do artigo 1.553, 
que sem dúvida se refere a todo e qualquer dano, seja material ou 
puramente moral (…). Ao contrário do que se afirma, a proibição de 
ressarcimento dos danos morais é prevista no Código Civil como 
uma exceção, imposta por considerações éticas e mentais. O 
ressarcimento é a regra para os danos, sejam puramente morais ou 
materiais. A proibição de ressarcimento é a exceção.124 

                                                 
122 Julgamento datado de 25 de junho de 1915, in Revista de Direito, vol. 39. p. 538. 
123 A decisão foi proferida no dia 27 de agosto de 1915 e publicada na RT 15/129. 
 124 Clóvis Beviláqua, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. 5a ed. São Paulo: Editora Francisco 
Alves, 1943. p. 319.  
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Não obstante a opinão do próprio Clóvis Bevilaqua em favor do 

ressarcimento dos danos morais, parte da doutrina continuou negando a 

possibilidade de ressarcimento a esse título, sob o fundamento de que o artigo 159 

do Código Civil de 1916125 não os referia expressamente.   

Alguns acadêmicos aceitavam o ressarcimento por danos morais 

como uma teoria, mas negavam que a teoria houvesse sido adotada pelo Código 

Civil de 1916 como regra geral. A opinião de Orlando Gomes:  

 
O Código Civil Brasileiro é omisso. O posicionamento majoritário 
considera que danos morais são matérias suscetíveis de 
ressarcimento. Não obstante, as razões usadas a favor da teoria não 
convencem ninguém. Todos tentam justificar a possibilidade de 
ressarcimento por danos morais pesquisando no Código Civil uma 
regra na qual o princípio possa ser fundamentado, mas essa 
pesquisa não apresenta um resultado aceitável. Há uma lacuna que 
deve ser preenchida, para então tornar a lei civil atualizada.126  
 

As decisões do Supremo Tribunal Federal refletiam esse 

posicionamento e o ressarcimento por danos morais não era reconhecido. Em 1955, 

o Supremo Tribunal Federal decidiu: “Dano moral. Não é indenizável quando 

inexistem consequências materiais, quando se apresenta sem apoio no prejuízo.”127 

Em 1958: “Dano Moral: não é indenizável ante o nosso direito positivo.”128 Em 1980: 

“Dano Moral. Não é indenizável, de acordo com a orientação do Supremo 

                                                 
125 Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar 
prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. 
126 Orlando Gomes. Obrigações. 13a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2000. pp. 272-273. 
127 Supremo Tribunal Federal – 2a Turma – RE n.o 28.161 – Relator: Ministro Lafayette de Andrada – 
Julgamento: 13-09-1955, disponível em http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=SJUR&n=-
julg&s1=(28161.NUME.+OU+28161.ACMS.)&l=20&u=http://www.stf.gov.br/Jurisprudencia/Jurisp.asp
&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=SJURN&p=1&r=1&f=G  
128 Supremo Tribunal Federal – 2a Turma – RE n.o 29.447 – Relator: Ministro Afrânio Costa – 
Julgamento: 25-11-1958, disponível em http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=SJUR&n=-
julg&s1=%22N%C3O+%C9+INDENIZ%C1VEL%22&l=20&u=http://www.stf.gov.br/Jurisprudencia/Juri
sp.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=SJURN&p=1&r=5&f=G. 
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Tribunal.”129 Ainda em 1980, enunciou-se a alteração do paradigma. Em que pese a 

recompensa pelo dano moral tenha sido negada a um pai que havia perdido seu 

filho em um acidente de trem, o Supremo Tribunal Federal declarou que o dano 

moral podia ser reconhecido a uma pessoa que tivesse uma lesão estética 

deformante.130  

Ênio Santarelli Zuliani, Desembargador do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, afirma que “perdemos praticamente setenta e dois anos131 

discutindo se cabia ou não o dano moral e a sociedade foi a única prejudicada.”132  

A Constituição Federal de 1988133 pacificou o entendimento sobre a 

matéria, ao estabelecer, no artigo 5o, inciso V, que “é assegurado o direito de 

resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem”, bem como, no inciso X do mesmo artigo, que “são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.  

E as decisões judiciais passaram a refletir a conclusão de que os 

danos morais são passíveis de ressarcimento. “Se o dano moral é indenizável 

cumulativamente com o dano material oriundo do mesmo evento, com igual razão 
                                                 
129 Supremo Tribunal Federal – 2a Turma – RE n.o 91.502 – Relator: Ministro Leitão de Abreu – DJ 17-
10-1980, disponível em http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-
brs?d=SJUR&s1=RE.SCLA.%20E%2091502.NUME.&u=http://www.stf.gov.br/Jurisprudencia/Jurisp.a
sp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=SJURN&p=1&r=1&f=G&n=&l=20 
130 “Recurso Extraordinário a que se nega provimento para confirmar o acórdão que negou 
indenização pelo dano moral que teria sofrido o pai da vítima, visto que o direito positivo brasileiro 
só permite a indenização pelo dano moral a pessoa m esma que haja sofrido lesão corpórea 
deformante, e não a seus pais ou a seus familiares . Portanto, no caso de morte não é indenizável 
o dano moral” (Supremo Tribunal Federal, 1a Turma, RE n.o 83.978, Relator: Ministro Antônio Neder, 
DJ 01-07-1980) (negritei), disponível em http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=SJUR&n=-
julg&s1=%22LES%C3O+CORP%D3REA+DEFORMANTE%22&l=20&u=http://www.stf.gov.br/Jurispru
dencia/Jurisp.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=SJURN&p=1&r=2&f=G 
131 Lapso entre a data da vigência do Código Civil de 1916 e a data da vigência da Constituição 
Federal de 1988. 
132 Ênio Santarelli Zuliani, Dano moral: a era da jurisprudência. In: Revista Síntese de Direito Civil e 
Processual Civil. n.º 13. Set-Out/2001, p. 20. 
133 Em vigor a partir de 05 de outubro de 1988. 
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merecerá ressarcimento o dano moral puro”.134 “O dano moral independe de prova, 

porque a respectiva percepção decorre do senso comum. O acidente de trabalho 

que resulta na perda, pelo empregado, de dois dedos de sua mão direita, gera 

sofrimento indenizável a título de dano moral”.135 “O dano moral é indenizável 

independentemente do reflexo patrimonial que o ato possa causar, posto cuidar-se 

de compensação à vítima, devendo ser fixado de acordo com parâmetros legais”.136    

Na sequência, o Código Civil de 2002137, em consonância com a 

Constituição Federal, definiu no artigo 186: “Aquele que, por ação ou omissão 

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

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

 

2.4.2 – Funções dos danos morais  

Assim como outros aspectos relativos aos danos morais, não há 

consenso sobre a finalidade do arbitramento de indenizações a esse título.  

O fundamento compensatório dos danos morais é unânime. “A 

quantia pecuniária não é fixada porque os sofrimentos são suscetíveis de avaliação 

pecuniária, mas sim é fixada como uma compensação”.138 A reparação do dano 

                                                 
134 Superior Tribunal de Justiça – 4a Turma – Agravo Regimental em Agravo de Instrumento               
n.o 20.767 – Relator: Ministro Athos Carneiro – DJ 05-10-1992, disponível em  
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=20767&&b=JUR2&p=true&t=&l=20&i=1. 
135 Superior Tribunal de Justiça – 4a Turma – Recurso Especial n.o 260.792 – Relator: Ministro Ari 
Pargendler – DJ 23-10-2000, disponível  em 
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=260792&&b=JUR2&p=true&t=&l=20&i=1.  
136 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Apelação Cível n.o 258.304-1 – 2ª Câmara de Direito 
Público – Relator: Desembargador Lineu Peinado – J. 24.09.96, disponível em Jurisprudência 
Informatizada Saraiva, Edição n.o 37, CD 1. 
http://portal.tj.sp.gov.br/wps/portal/tj.iframe?url=%2Fpesquisas%2F2ainstancia%2Finformarnumeropar
alista.asp%3Fopcao%3DProcessos+-+2%C2%AA+Inst%C3%A2ncia+-+Pesquisa+Andamentos+-
+Por+N%C3%BAmero+do+Processo&urlVoltar=%2Fwps%2Fportal%2Fhome. 
137 Em vigor desde 11 de janeiro de 2003. 
138 Irineu Strenger. Novo código civil - dano moral. In: Revista Eletrônica Juris Síntese DVD n.º 93 – 
Jan-Fev/2012. 
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moral não pode ser entendida na acepção restrita de refazer o que foi destruído; é 

dar à vítima a possibilidade de obter satisfação equivalente.139  

O ressarcimento é efetivado em razão da contraposição entre 

felicidade e dor.140 O que se pretende é prover o bem-estar da vítima, garantindo a 

ela bens e prazeres que, embora não suplantem o bem perdido, possam lhe ensejar 

felicidade, ainda que de forma ideal e subjetiva, que seja capaz de neutralizar a 

mágoa ou a dor sofrida.141 George Ripert esclarece que há prejuízos 

economicamente irreparáveis, mas, quando se trata de dano moral, a valoração 

pecuniária evidencia um papel hedonístico, ao garantir a substituição de uma 

satisfação perdida por uma nova.142  

A jurisprudência corrobora a função compensatória da indenização 

por danos morais.143 

                                                 
139 Caio Mário da Silva Pereira. Responsabilidade civil. 6ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1995. 
p. 55. 
140 “A indenização por dano moral não significa o pretium doloris (preço da dor), porque essa 
verdadeiramente nenhum dinheiro paga, mas, por outro lado, pode perfeitamente atenuar a 
manifestação dolorosa e deprimente de que tenha sofrido o trabalhador lesado. Nesse sentido, a 
indenização em dinheiro, na reparação dos danos morais, é meramente compensatória, já que não se 
pode restituir a coisa ao seu status quo ante, por conseguinte, ao estado primitivo, como se faz na 
reparação do dano material” (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – Recurso Ordinário n.o 
02831 – (20040490674) – 6ª Turma – Relator: Juiz Valdir Florindo – DOESP 01.10.2004), disponível 
em http://trtcons.srv.trt02.gov.br/cgi-bin/db2www/aconet.mac/main. 
141 Wilson Melo da Silva. O dano moral e sua reparação. 3a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1983. 
p. 578. 
142 Georges Ripert, A regra moral nas obrigações civis. Trad. Osório de Oliveira. 2ª ed. Campinas/SP: 
Editora Bookseller, 2002. p.133. 
143 A reconhecer a função compensatória da indenização por danos morais: “Indenização fixada que 
deve ser compatível com o transtorno e aborrecimento da vítima, suas necessidades econômicas e a 
disponibilidade do obrigado - Ressarcimento, ademais, que tem natureza compensatória” (Primeiro 
Tribunal de Alçada Civil de São Paulo – Apelação Cível n.o 0995850-5 – 5ª Câmara de Férias de 
Julho de 2001 – Relator: Juiz Nivaldo Balzano – J. 31/07/2001), disponível em 
http://www.ptac.sp.gov.br/bigatu2.asp?NE=40686. No mesmo sentido: “Danos morais indenizáveis 
com base na necessidade da vítima, da seriedade do abalo, na disponibilidade do causador, 
preservação da efetividade e da eficácia da sentença - Natureza compensatória para restabelecer o 
estado psíquico abalado” (Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo – Apelação n.o 0828394-1 – 
5ª Câmara – Relator: Nivaldo Balzano), disponível em 
http://www.ptac.sp.gov.br/bigatu2.asp?NE=421795. 
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Orlando Gomes afirma que o pagamento de uma quantia em 

dinheiro à vítima tem a finalidade de lhe dar satisfação e tornar possível a realização 

de satisfações materiais e ideais, sendo capaz de atenuar o sentimento de vingança 

inerente ao homem.144  

No que concerne à finalidade compensatória, a dificuldade está em 

determinar a dimensão da indenização, especialmente tendo em conta que a 

equivalência passível de ser concretizada quanto aos danos materiais não se afigura 

possível quanto aos danos morais. 

 
Nada é equivalente à lesão moral; nada pode ressarcir o sofrimento 
que a lesão moral causa. Mas o dinheiro exerce um papel de 
satisfação, além do papel de equivalência. No caso de danos 
materiais, a regra é de que o dinheiro seja usado como forma de 
equivalência; no caso de danos morais, a função do dinheiro é 
meramente de satisfação, que visa a compensar tanto quanto 
possível os danos dessa natureza, ainda que não completamente.145  

 

O ressarcimento a título de danos morais é possível pelo meio 

indireto do dinheiro, que não é o fim em si mesmo, mas um meio para que a vítima 

adquira sentimentos e sensações positivas, capazes de reduzir a sua angústia e a 

sua dor.  

 

Não se apaga a dor sofrida, por ser esta inindenizável, isto é, 
insuscetível de aferição econômica, pois seria imoral que tal 
sentimento pudesse ser tarifado em dinheiro ou traduzido em cifras 
de reais, de modo que a prestação pecuniária teria uma função 
meramente satisfatória, procurando tão somente suavizar certos 
males (...).146 

                                                 
144 Orlando Gomes. Obrigações. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2000. p. 272. 
145 Manoel Inácio Carvalho de Mendonça. Doutrina e prática das obrigações. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 1956. p. 451.  
146 Maria Helena Diniz. Curso de direito civil brasileiro. Responsabilidade civil. 26a ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2012. V. 7. p. 117. No mesmo sentido a jurisprudência: “DANO MORAL. (...) Função 
de abrandamento da dor sofrida pela vítima, ainda que irrestituível o status anterior ao evento, dada a 
natureza não patrimonial do dano (...)” (Tribunal Regional do Trabalho 4ª Região – Recurso Ordinário 
n.o 01044.023/00-7 – 6ª Turma – Relator: Juiz Convocado Clóvis Fernando Schuch Santos – J. 
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Ao lado da finalidade compensatória, discute-se a função de punição 

da indenização a título de danos morais. 

José de Aguiar Dias afirma que se a reparação tem de ser feita em 

valores monetários, avultam os pontos de contato entre a indenização e a pena, 

porque também esta pode ser empregada na satisfação do ofendido, 

proporcionando-lhe o solatium, o apazigamento e a alteração do seu sentimento.147  

Maria Helena Diniz esclarece que a reparação pecuniária do dano 

moral é um misto de pena e de satisfação compensatória, e que portanto não se 

pode negar a sua função penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor, 

visando à diminuição de seu patrimônio mediante a indenização paga ao ofendido 

(…).148 É inegável que o ressarcimento pelos danos morais tem caráter ressarcitório 

e reparatório e um relevante aspecto punitivo que não pode ser afastado. O 

                                                                                                                                                         
10.12.2003), disponível em 
http://www.trt4.gov.br/nj4jurisp/jurisp.TratarAcordao?pCodProcesso=409581&pNroFormatadoComCla
sse=01044-2000-023-04-00-7 
(RO)&pDataPublicacao=19/12/2003&pNomeJuiz=CLÓVIS+FERNANDO+SCHUCH+SANTOS&pCod
Andamento=5483650&pOrdemApresentacao=1&pTextoTraduzido= .   
147 José de Aguiar Dias. Da responsabilidade civil. 8a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1987. V. II. 
p. 860. 
148 Maria Helena Diniz. Curso de direito civil brasileiro – responsabilidade civil. 26a ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2012. V. 7. p. 126. Nesse sentido: “A Turma Julgadora delibera fixar a indenização 
em valor correspondente a 500 [quinhentos] salários mínimos, cônscia de que esse montante cumpre 
o objetivo de compensar as perturbações do programa ofensivo, sem o risco da insignifícância, 
apesar da capacidade financeira do ofensor O grau de culpa do infrator foi acentuado, e a 
repercussão do episódio poderá ser classificada, entre os demais já julgados, como o mais aviltante 
para o lesado, graças ao formato da exibição de sua imagem [exposta permanente em telão que 
servia como fundo do cenário], o que justifica o arbitramento ora definido Não custa lembrar que o 
apelante ganhou destaque na mídia justamente pela truculência verbal, o que permite concluir que 
essa agressividade inexplicável está associada ao critério com que definiu o seu modo de lucrar na 
mídia. Nesse contexto, não é equivocado atribuir à indenização o caráter de sanção, pois o sentido 
punitivo é sempre festejado quando o infrator obtém lucros empresariais com a ofensa cometida” 
(Tribunal de Justiça do estado de São Paulo – Apelação com Revisão n.º 9236151-23.2003.8.26.0000 
– 4ª Câmara de Direito Privado – Relator: Desembargador Enio Zuliani – Data de registro: 
26/07/2007), disponível em https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcord ao=990824.   
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ressarcimento a titulo de danos morais tem caráter de punição privada. Nesse caso, 

não configura ressarcimento, como nos casos relativos aos danos materiais.149 

 
A compensação da vítima tem um sentido punitivo para o lesionador, 
que encara a pena pecuniária como uma diminuição do seu 
patrimônio material em decorrência do seu ato lesivo. Esse confronto 
de forças, de um lado a vítima que aplaca o seu sentimento de 
vingança pela compensação recebida, e de outro o lesionador que 
punitivamente paga pelos seus atos inconsequentes, é forma de o 
Estado agir para conseguir o equilíbrio de forças antagônicas.150  
 

A jurisprudência corrobora a função punitiva da indenização a título 

de danos morais.151  

Caio Mário da Silva Pereira refere o caráter punitivo da indenização 

a título de danos morais fixada ao causador do dano, mas também alerta para que 

não se admita confusão entre a responsabilidade civil e a criminal, porquanto, para a 

responsabilidade civil, a punição do ofensor se restringe à pena de natureza 

pecuniária, imposta em razão do dano moral causado em razão de sua má 

conduta.152  

                                                 
149 Sílvio de Salvo Venosa. Direito civil – responsabilidade civil. São Paulo: Editora Atlas, 2004. p. 26.  
150 Clayton Reis. A reparação do dano moral. 4a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1995. p. 90. 
151 “Dano Moral. (...) A indenização deve representar punição para quem promoveu o ato” (Superior 
Tribunal de Justiça – REsp. n.o 173.366 – 4a Turma – Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira –  
DJ 03-05-1999), disponível em 
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=173366&&b=JUR2&p=true&t=&l=20&i=1
. “O conceito ressarcitório abrange o caráter punitivo, consistindo em condenação, castigo pela 
ofensa praticada (...)” (Tribunal Regional Federal da 2ª Região – Apelação Cível n.o  
2002.51.10.010128-3 – 1ª Turma – Relator: Juiz Reis Friede – DJU 05.11.2004), disponível em 
http://www2.trf2.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=base_jud:v_it. “DANO 
MORAL. (...) Majoração do quantum, porém, necessária para enfatizar o caráter punitivo da 
indenização por conta da reincidência pelo Banco pelo mesmo fato” (1º Tribunal de Alçada Civil do 
Estado de São Paulo – Apelação n.o 1075344-9 – (56514) – 4ª Câmara – Relator: Juiz Rizzatto 
Nunes – J. 20.10.2004), in Revista Eletrônica Juris Síntese DVD n.º 93 – Jan-Fev/2012. “Fixação que 
também deve ter caráter punitivo, servindo de freio para que condutas desse jaez não se repitam - 
Apelo dos autores parcialmente provido para este fim” (Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São 
Paulo – Apelação n.o 0751132-0 – 4ª Câmara – Relator: Juiz Rizzatto Nunes – J. 14/04/1999), 
disponível em http://www.ptac.sp.gov.br/bigatu2.asp?NE=32101. 
152 Caio Mário da Silva Pereira. Instituições de direito civil. Teoria geral das obrigações. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2004, p. 343. 
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Orlando Gomes se opõe à natureza punitiva do ressarcimento a 

título de danos morais e afirma que a fixação de indenização a esse título não tem a 

finalidade de diminuir o patrimônio do ofensor, mas sim apenas de proporcionar 

vantagens à vítima.153  

Wilson Melo da Silva também nega o caráter punitivo para o 

ressarcimento dos danos morais:  

 

Para que haja pena, mister se torna, em cada caso, um texto legal 
expresso que a comine e um delito que a justifique. Nulla poena sine 
lege; nullum crimen sine lege. Para a existência do dano, porém, 
basta a simples infringência da ampla regra do neminem laedere. O 
delito, no dano, é apenas o seu fato gerador, a circunstância 
determinante dele. E o que, no juízo cível, se busca ressarcir é 
apenas a consequência, patrimonial, ou não-patrimonial, do delito e 
não o delito mesmo. 
O delito sempre pressupõe a culpa do agente. O dano, não. Para 
que, no cível, se tenha a obrigação de reparar, nem sempre se torna 
necessária a culpa do agente ou da pessoa por ele responsável.  
Mira-se, na responsabilidade civil, a pessoa do ofendido e não a do 
ofensor; a extensão do prejuízo, para graduação do quantum 
reparador, e não a culpa do autor.  
E se é certo que, para a imposição da pena, basta, às vezes, a 
simples tentativa, para que se determine a obrigação de reparar, 
necessário se faz que o dano se tenha tornado efetivo.  
A pena não passa jamais da pessoa do delinquente; o ônus, porém, 
da reparação do dano, patrimonial ou extrapatrimonial, se transmite 
aos herdeiros do ofensor.154 
 

Ênio Santarelli Zuliani prefere enfatizar o aspecto pedagógico em 

vez do sentido punitivo do ressarcimento a título de danos morais. O desembargador 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo exemplifica com o comerciante que 

geralmente apresenta cheques para compensação antes da data acordada e faz 

com que muitos cheques sejam devolvidos pela falta de fundos, afirmando que o 

                                                 
153 Orlando Gomes. Obrigações. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2000. p. 272. 
154 Wilson Melo da Silva. O dano moral e sua reparação. 3a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1983. 
p. 573. 
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comerciante, condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais 

causados aos clientes que tiveram seus nomes incluídos em cadastros de 

inadimplentes, provavelmente aprenderá a não agir da mesma forma, o que confirma 

o caráter pedagógico extraído de uma conduta inaceitável.155   

Na verdade, o ressarcimento pelos danos morais tem dupla função, 
de reparação e prevenção. E pode ser também somado o caráter 
educacional ou pedagógico que a reparação representa na 
sociedade. O ofensor, condenado a pagar uma quantia elevada 
porque foi acusado de exigir um débito inexistente ou ofendeu a 
honra ou a imagem de alguém pensará antes de agir dessa forma 
outra vez.156 

 

O caráter didático da indenização por danos morais também é 

reconhecido pela jurisprudência157  

Silvio de Salvo Venosa também esclarece que o ressarcimento dos 

danos morais desenvolve na sociedade a ideia de que algumas condutas são ilícitas, 

especialmente no que concerne a alguns aspectos geralmente desconhecidos.  O 

autor menciona que para que isso ocorra é necessário permitir ao juiz determinar a 

publicação da decisão na mídia, como consequência da condenação pelos danos 

                                                 
155 Entrevista com o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, realizada no dia 23 de setembro de 2005. 
156 Sílvio de Salvo Venosa. Direito civil – responsabilidade civil. São Paulo: Editora Atlas, 2004. V. 4. 
p. 254. 
157 “A compensação pelo dano moral em razão da decepção experimentada pela enganada 
consumidora, aliás, terceira de boa-fé, tem caráter didático” (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro – Apelação Cível n.o 19796/2001 – (2001.001.19796) – 11ª Câmara Cível – Relator: 
Desembargador José C. Figueiredo – J. 14.11.200), in Revista Eletrônica Juris Síntese DVD n.º 93 – 
Jan-Fev/2012. “DANO MORAL. (...) A reparação desse tipo de dano tem tríplice caráter: punitivo, 
indenizatório e educativo, como forma de desestimular a reiteração do ato danoso” (Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Apelação Cível n.o 2004.001.35054 – 18ª Câmara Cível – 
Relator: Desembargador Jorge Luiz Habib – J. 05.04.2005), in Revista Eletrônica Juris Síntese DVD 
n.º 93 – Jan-Fev/2012. “A reparação deve ter fim também pedagógico, de modo a desestimular a 
prática de outros ilícitos similares” (Superior Tribunal de Justiça – REsp. n.o 355.392 – 3ª Turma – 
Relatora: Ministra Nancy Andrighi – DJ 17-06-2002), disponível em 
http://www.stj.gov.br/webstj/Processo/JurImagem/frame.asp?registro=200101375950&data=17/06/200
2. 
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morais causados.158 O Desembargador Zuliani corrobora a importância de que a 

mídia dê publicidade às decisões proferidas concernentes a indenizações por danos 

morais, para permitir que todos tenham conhecimento de que algumas condutas são 

inaceitáveis.  

A função intimidatória da indenização por danos morais é também 

referida pela doutrina e pela jurisprudência.  

Washington de Barros Monteiro expõe que o ressarcimento a título 

de danos morais deve cumprir uma satisfação compensatória para a vítima e uma 

função intimidatória ao infrator.159 Carlos Alberto Bittar confirma a finalidade 

preventiva de novas condutas lesivas pela publicidade, que informa ao ofensor e à 

sociedade que o comportamento e os danos causados não são permitidos.160 

Clayton Reis afirma que   

 

não há dúvida de que a função persuasiva é importante, porque é 
capaz de produzir efeitos no espírito do ofensor, contribuindo para a 
mudança de seu comportamento em relação à prática de novas 
condutas lesivas. Tendo conhecimento das consequências que a 
sua conduta pode causar, bem como dos resultados indesejáveis 
relacionados ao seu patrimônio, o ofensor avaliará sua conduta de 
forma a restringi-la, evitando dessa forma a prática de novas ofensas 
contra terceiros.161 
 

José de Aguiar Dias afirma que mesmo as pessoas abastadas 

sentem a condenação moral pesada, o que leva à prevenção e mesmo à repressão 

de novas condutas lesivas.162  

                                                 
158 Sílvio de Salvo Venosa. Direito civil. Responsabilidade civil. São Paulo: Editora Atlas, 2004. V. 4. 
p. 255.  
159 Washington de Barros Monteiro. Curso de direito civil. Direito das obrigações. 2a parte. 34a ed. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2003. V. 5. p. 483. 
160 Carlos Alberto Bittar. Reparação civil por danos morais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1982. p. 233.  
161 Clayton Reis. A reparação do dano moral. 4a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1995, p. 161. 
162 José de Aguiar Dias. Da responsabilidade civil. 8a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1987. V. II. 
p. 859.  
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A jurisprudência reflete, também nessa questão, o entendimento da 

doutrina.163  

Analisadas as funções da indenização por danos morais delineadas 

pela doutrina e pela jurisprudência no Brasil, não se pode negar nenhuma delas.  

A finalidade compensatória afeta apenas a vítima e o ofensor. A 

vítima porque, indenizada, poderá valer-se da quantia pecuniária para buscar 

felicidade e alegria perdidas em razão do dano moral sofrido. E o ofensor por ter de 

suportar a diminuição de seu patrimônio em decorrência do ato ilícito praticado.   

O propósito pedagógico, por sua vez, afeta o ofensor e toda a 

sociedade, mediante o alerta a todos de que algumas condutas não são aceitáveis. 

A vida na sociedade se torna cada dia mais complexa, e muitas vezes as pessoas 

estão tão focadas em seus próprios interesses que sequer percebem que, de algum 

modo, a sua conduta afeta terceiros de forma negativa. E o que é pior, algumas 

vezes as pessoas percebem que suas condutas afetam os direitos de outrem e 

tampouco se importam. Por conseguinte, quando a indenização a título de danos 

morais é fixada, pressupõe-se que o ofensor condenado seja capaz de, a partir de 

                                                 
163 “A teoria do valor de desestímulo na reparação dos danos morais insere-se na missão preventiva 
da sanção civil, que defende não só o interesse privado da vítima mas também visa à devolução do 
equilíbrio às relações privadas, realizando-se assim, a função inibidora da teoria da responsabilidade 
civil” (Tribunal de Alçada do Estado do Paraná – Apelação Cível n.o 0283002-4 – (234857) – 18ª 
Câmara Cível – Relator: Juiz Wilde Pugliese – DJPR 08.04.2005), in Revista Eletrônica Juris Síntese 
DVD n.º 93 – Jan-Fev/2012. “DANOS MORAIS – QUANTUM. (...) Não pode ser simbólico, mas deve 
servir como um fator de desestímulo a fim de que não reincida na ofensa” (Tribunal de Alçada do 
Estado do Paraná – Apelação Cível n.o 0282547-4 – (233137) – 16ª Câmara Cível – Relator: Juiz 
Eugênio Achille Grandinetti – DJPR 01.04.2005), disponível em 
http://www.tj.pr.gov.br/consultas/judwin/ListaTextoProcesso.asp?Linha=13&Processo=655201&Texto
=Acórdão. “O valor da condenação fixado na sentença, é razoável, diante da capacidade econômica 
da ré e como fator de desestímulo à prática de condutas ofensivas à honra de outrem” (Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo – Apelação Cível n.o 048980224660 – 3ª Câmara Cível – Relator: 
Desembargado José Luiz Barreto Vivas – J. 21.09.2004), disponível em 
http://ww2.tj.es.gov.br/Novo/det_jurisp.cfm?edProcesso=048980224660&CFID=27425&CFTOKEN=1
8651609. 
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então, praticar as condutas positivas e/ou negativas a seu cargo para a manutenção 

da paz social. Quanto ao alcance de todos os membros da sociedade, a indenização 

fixada a título de danos morais significa uma forma de convencer as pessoas acerca 

da importância do respeito aos direitos alheios, bem como lhes confere maior 

garantia de respeito aos seus próprios direitos.  

E, por fim, o critério intimidatório também afeta o ofensor e toda a 

sociedade. O ofensor é intimidado pela redução de seu patrimônio, tendo em vista a 

obrigação de pagamento em razão do dano moral causado. As pessoas de modo 

geral prezam muito o seu patrimônio e, mesmo que algumas não sejam conscientes 

da importância da manutenção da paz social, ou não se importem com o seu ônus, 

são obrigadas a tentar agir de forma adequada ainda que apenas para não se 

deixarem envolver em situações que possam refletir em seu patrimônio. E, embora 

não se possa firmar que se tratar de um meio essencialmente nobre, pode garantir a 

paz social, que é o objetivo final e real almejado.  

 

2.4.3 – Problemática da quantificação dos danos mor ais 

Após a superação da controvérsia relacionada à ressarcibilidade dos 

danos morais no Brasil, atualmente o problema mais importante concernente ao 

tema é a ausência de parâmetros para o arbitramento do seu valor. 

O parâmetro para a fixação do valor da indenização dos danos 

materiais está previsto no artigo 402 do Código Civil: “Salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, 

além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.” 
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Quanto aos danos morais, em razão da ausência de parâmetros 

legais, a doutrina e a jurisprudência é que têm exercido a função de definir regras 

que podem ser aplicadas às situações nas quais os danos morais são identificados. 

Preliminarmente, é possível discutir se o ressarcimento pode ser 

específico ou se deve sempre ser fixado em valores monetários. Pontes de Miranda 

afirma que a reparação in natura deve ser sempre a primeira opção, e apenas 

quando não se apresentar possível é que a fixação de valor em dinheiro deve ser 

considerada. “A função de ressarcimento não á aperfeiçoada pelo pagamento de 

quantia em dinheiro. O objetivo é recriar a situação que não existe mais, em primeiro 

lugar pela restituição do bem, ou pela restauração in natura, que permite a 

substituição do inexistente pelo existente.”164   

A melhor solução seria aquela que permitisse a reparação in natura 

do dano, ou seja, que as coisas pudessem ser levadas de volta ao estado anterior à 

ocorrência da ofensa.165  Wilson Melo da Silva ensina: 

 

Dissemos que o dano moral será sempre ressarcido, de maneira 
preferencial, pelo próprio desagravo ou pela compensação não-
econômica, quando isto se possa fazer, socialmente falando, sem o 
risco de novos danos. Este princípio reside no fato de que, segundo 
vimos, a única maneira satisfatória, em tese, de reparação dos 
danos puramente morais seria a prática livre do jus vindictae. Entre o 
receber-se uma soma em dinheiro e o poder infligir-se ao ofensor o 
mesmo dano que ocasionou ao ofendido, a alternativa dificilmente se 
resolveria, para o comum dos homens, pela aceitação do dinheiro. 
Este, o dinheiro, pela faculdade de proporcionar ao lesado meios de 
obtenção de parcelas outras de sensações interiores de alegria e de 
contentamento, só de modo indireto e bem imperfeito, em muitos 
dos casos, poderia contribuir para a minoração da dor alheia. E 
assim, sendo possível o exercício do jus vindicate dentro das 
normas sociais, moldadas pelo direito, a reparação se fará por uma 

                                                 
164 Pontes de Miranda. Tratado de direito privado. 2a ed. Rio de Janeiro: Editora Borsoi, 1959. Tomo 
LIII. p. 251. 
165 João Casillo. Dano à pessoa e sua indenização. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994.       
p. 47. 
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espécie de desagravo direto, ao qual fosse estranho o valor 
econômico. Um exemplo disto já apontamos e o encontramos, sem 
grande dificuldade, nos casos comuns das difamações e das 
injúrias. Se a difamação se faz publicamente pela imprensa, a 
condenação consistiria na retratação também pública e, às vezes, na 
pública divulgação, pela imprensa, da sentença condenatória do 
difamador ou do injuriador, e a suas expensas. (…) Assim, só 
quando não fosse possível a reparação ou compensação dos danos 
morais de uma maneira também ideal e não-econômica, é que 
haveria lugar, subsidiariamente, para as compensações econômicas. 
Só, então, se poderia apelar para o poder indireto que o dinheiro 
teria de proporcionar ao ofendido distrações e prazeres, além da 
satisfação que lhe levaria o próprio fato em si do desembolso, pelo 
ofensor, da quantia da reparação (…).166      
 

Mirna Cianci nega a possibilidade de cumulação de reparação – in 

natura e pecuniária – sob o fundamento de que, restaurado o statu quo ante da 

vítima, às custas do devedor, porque possível a reparação in natura, estará 

integralmente atendido o princípio do restitutio in integrum e nada mais poderá ser 

pleiteado, já que a reparação natural representa a verdadeira justiça.167  Apesar da 

opinião da doutrinadora, a retratação geralmente não tem sido considerada 

suficiente como meio de reparação dos danos morais.168 

                                                 
166 Wilson Melo da Silva. O dano moral e sua reparação. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
1983. p. 660. 
167 Mirna Cianci, O valor da reparação moral. São Paulo: Editora Saraiva, 2003. p. 61. 
168 “A simples retratação, com pedido de desculpas, feita pelo ofensor que reconhece e lamenta a 
falha ocorrida no seu estabelecimento não é suficiente para compensar as angústias e aflições 
ocasionadas pelo evento lesivo sofrido pelo ofendido. Evidenciada a situação humilhante e vexatória 
que passaram os autores/apelantes com o péssimo tratamento dispensado por funcionário do hotel, é 
de ser confirmada a sentença que condenou a parte ré/apelada no pagamento de indenização 
compensatória” (Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco – Apelação Cível n.o 51740-8 – 
Relator: Desembargador Jovaldo Nunes Gomes – DJPE 05.12.2003), disponível em 
http://digital.tjpe.gov.br/cgi-
bin/om_isapi.dll?clientID=62905&DataJulgamento=2003&Ementa=A%20simples%20retrata%e7%e3o
%20com%20pedido%20de%20desculpas&Indexacao=&OrgJulg=&PesqGlobal=&RefBib=&RefLegis=
&Relator=Jovaldo%20Nunes%20Gomes&Relatoracordao=&TipoProcesso=Apela%e7%e3o%20C%ed
vel&advquery=%5bField%20tipoproc%3a%20Apela%e7%e3o%20C%edvel%5d%20%26%20%5bFiel
d%20relator%3a%20Jovaldo%20Nunes%20Gomes%5d%20%26%20%5bField%20datajulg%3a%202
003%5d%20%26%20%5bField%20ementa%3a%20A%20simples%20retrata%e7%e3o%20com%20p
edido%20de%20desculpas%5d&infobase=jurisprudencianovo&record={17C4B}&softpage=ref_doc. 
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No caso concreto do apresentador Ratinho, à época è frente de um 

programa na TV Record, que acusou Luiz Beethoven Giffoni Ferreira, à época juiz 

de direito da Vara da Infância e Juventude de Jundiaí, de liderar uma associação 

criminosa que enviava crianças de maneira ilícita para o exterior, além da reparação 

pecuniária em razão dos prejuízos causados, foi determinada a retratação pública do 

apresentador após o trânsito em julgado.169  

Por outro lado, há casos em que, mesmo que os danos morais 

sejam reconhecidos, a retratação pleiteada não é determinada, o que se verifica 

como regra nos casos em que o nome da vítima é incluído indevidamente em 

cadastro de devedores. O indeferimento do pedido de retratação pública, nesses 

casos, é fundamentado no fato de que a inclusão indevida do nome do ofendido em 

cadastro de devedores tampouco fora publicada.170 O mesmo requerimento foi 

                                                 
169 “Deste modo, ainda que este valor possa não confortar o ofendido, (e sempre será assim porque 
se cuida de dano irreparável), cuja pretensão é bem mais elevada, não é insignificante. Ainda que se 
possa entender a irresignação do autor em relação ao valor da condenação, posto que sempre terá 
consigo a mancha das inverdades assacadas para o Brasil todo, há de entender-se por relevante o 
reconhecimento judicial da ofensa e a sua pública retratação que se dará com a publicação da 
sentença com a publicação da r. sentença após o trânsito em julgado” (Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo – Apelação Cível n.o 241.678-4/6 – 4a Câmara de Direito Privado – Relator: 
Desembargador Maia da Cunha – J. 30-06-2005), disponível em 
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1783407. Ainda não consta a existência de 
decisão com trânsito em julgado no caso concreto. No mesmo sentido de cumulação da reparação 
pecuniária com retratação pública, o acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro na Apelação Cível n.º 2009.001.22993, tendo como relator o 
Desmebargador Maldonado de Carvalho, de cujo voto constou o seguinte trecho: “A retratação 
pública, como desestímulo à conduta praticada, às expensas da parte vencida ou condenada, por 
certo, torna mais efetiva a reparação civil, despatrimonializando a condenação, que, no mais das 
vezes, quando aplicada isoladamente a resposta pecuniária, não satisfaz plenamente os anseios da 
vítima, não compensando, integralmente, o desvalor moral. Daí ser cabível, ainda que não se 
encontre expressamente prevista, a veiculação de pedido de desculpa pela falha do serviço prestado 
e pela consequente  interrupção do fornecimento de energia elétrica é também meio válido para a 
composição judicial da lide. Consequentemente, a simples majoração do quantum a ser arbitrado 
para o dano moral, não inviabiliza, ou justifica, o descarte da retratação pública, nos exatos termos do 
que foi na inicial pleiteado. Plausível e justo, pois, que a retratação se dê de modo a trazer à parte 
ofendida a reparação integral do dano moral, através de declaração a ser emitida pelo ofensor onde 
conste, além do reconhecimento público e formal ,da falha do serviço, o pedido de desculpas pelo 
dano que à consumidora autora foi injustamente causado”.  
170 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Apelação Cível n.o 210.200-4/4 – 6a Câmara de 
Direito Privado – Relatora: Desembargadora Maria Cristina Cotrofe Biasi – J. 29-04-2005), disponível 
em http://juris.tj.sp.gov.br. 
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negado no caso concreto de uma estudante que dirigia seu veículo e foi parada por 

um policial em uma blitz. A Lei n.º 9.503/97 tinha entrado em vigor e a estudante foi 

acusada de dirigir alcoolizada. Muitos jornais publicaram a notícia como um exemplo 

de aplicação da nova lei, mas os exames concluíram que a estudante não estava 

alcoolizada e ela propôs uma ação de indenização em face do Estado de São Paulo 

pedindo o ressarcimento pelos danos morais causados pelo procedimento dos 

policiais. A decisão reconheceu o ressarcimento pelos danos morais, mas negou o 

pedido de publicação da decisão no mesmo jornal que publicou a notícia.”171  

O que se tem, portanto, é que, embora alguns doutrinadores 

defendam a retratação como forma exclusiva de reparação nas hipóteses de danos 

morais e que a medida, em alguns casos específicos, seja requerida e deferida, a 

regra geral é de que os danos morais são ressarcidos em pecúnia.  José de Aguiar 

Dias conclui que, não obstante seu caráter subsidiário, a indenização em dinheiro é 

mais frequente em decorrência das dificuldades verificadas, na prática, para a 

reparação in natura, especialmente em razão da natureza do dano, que não permite, 

como regra, o restabelecimento da situação anterior ao evento danoso.172  

Tendo em vista a natureza não pecuniária dos danos morais, alguns 

doutrinadores negam a sua fixação tecnicamente a título de ressarcimento, 

reparação ou restituição.  

Washington de Barros Monteiro assevera que “na avaliação dos 

danos morais não há ressarcimento, porquanto, é praticamente impossível recuperar 

                                                 
171 “O pedido foi corretamente indeferido pela r. sentença, porque reparação da espécie só tem 
cabimento quando o veiculador da notícia ofensiva foi o acionado e o fundamento da ação refere-se 
ao abuso da liberdade de imprensa (...). A obrigação, portanto, é exclusivamente pecuniária”  
(Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Apelação Cível n.o 142.003-5/9 – 8a Câmara de Direito 
Público – Relator: Desembargador José Santana – J. 19-01-2005). 
172 José de Aguiar Dias. Da responsabilidade civil. 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1987. V. II. 
p. 846. 
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o objeto violado, o qual, geralmente, tem natureza imaterial”.173 Yussef Sahid Cahali 

afirma que a sanção do dano moral não se resolve numa indenização em sentido 

técnico, já que indenização significa eliminação do prejuízo e das suas 

consequências, o que não é possível quando se trata de dano extrapatrimonial; e 

que a reparação, no caso de dano moral, faz-se por meio de uma compensação e 

não de um ressarcimento.174 Sérgio Severo enfatiza a falta de elementos de 

comutação entre o valor agredido e o quantum satisfatório.175 José de Aguiar Dias se 

refere à controvérsia existente entre a reparabilidade e a avaliação dos danos 

morais. Afirma que a reparação pecuniária será sempre inferior ao prejuízo 

experimentado, mas que, de outra parte, quem atribuísse demasiada importância a 

essa reparação de ordem inferior aos danos efetivos se mostraria mais preocupado 

com a ideia do lucro do que com a lesão.176 

                                                 
173 Washington de Barros Monteiro. Curso de direito civil – direito das obrigações. 2a parte. 34a ed. 
São Paulo: Editora Saraiva, 2003. p. 482. 
174 Yussef Sahid Cahali. Dano moral. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 38. 
175 Sérgio Severo. Os danos extrapatrimoniais. São Paulo: Editora Saraiva, 1996. p. 185. 
176 José de Aguiar Dias. Da responsabilidade civil. 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1987. V. II.  
p. 864. A respeito da comparação entre o valor dos danos morais e o valor da indenização fixada, um 
caso concreto: “O melhor neste campo tão tormentoso é o comedimento, temperando-se a 
necessidade de expiação com a da indenização. Apesar de haver o autor indicado valor de 1.500 
salários mínimos, fê-lo sem parâmetro algum, mas é de se convir que a fixação ora determinada 
deverá incluir também indenização por danos estéticos, ainda que se os entenda englobados no 
conceito amplo de dano moral. Conquanto não seja de boa análise jurídica cisão entre ‘danos 
estéticos’ e ‘danos morais’, como pretende (..), porque ambos se confundem e aqueles hão sempre 
de ser vistos como integrantes destes, na forma de remansoso entendimento doutrinário e 
jurisprudencial, a observação é necessária para se pontuar que, além da expiação moral que até já 
se nominou como genérica, pois decorrente de acidente de trânsito, há situação ainda mais grave e 
séria a embaciar o tino e o senso da autora (ainda o laudo psiquiátrico). Em casos deste jaez, o 
entendimento pretoriano dominante é fixar a indenização em valor equivalente a 100 salários 
mínimos, motivo por que, cumuladas as situações de danos moral e estético, entendo razoável esse 
valor, que não avilta o sentimento da autora, nem é insuficiente para apenar a conduta reprovável do 
preposto da ré, e que é exatamente o valor fixado na r. sentença, em que se considerou o importe de 
R$ 46.500,00 quando o salário mínimo da época (junho de 2009) era de R$ 465,00, correto o termo 
inicial para correção monetária considerado na r. sentença (o dia da fixação), motivo por que a 
mantenho nesse tópico. A fixação não refoge de valor necessário e suficiente para, no caso concreto, 
considerar a gravidade objetiva do dano, as condições da vítima e mesmo as condições dos 
responsáveis pelo ilícito” (TJSP – Apelação Cível n.º 0002406-52.2003.8.26.0369 – 13ª Câmara de 
Direito Público – Relator: Desembargador Borelli Thomaz – J. 26.06.2012). 
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Como já mencionado, na atualidade a quantificação dos danos 

morais é a principal questão a respeito do tema no Brasil. 

 Há três sistemas ou critérios para a quantificação dos danos morais: 

o critério aberto ou discricionário, o critério fechado ou tarifado177 e o critério 

híbrido.178  

O sistema discricionário permite que o juiz avalie os danos morais de 

acordo com as peculiaridades do caso concerto. O magistrado observa o fato 

concreto, analisa a extensão do dano causado e o efetivo sofrimento da vítima, 

verifica as condições econômicas e sociais da vítima e do causador do dano e fixa o 

quantum, em livre arbítrio, tendo em vista o poder que a indenização pode alcançar, 

no sentido da maior aproximação possível ao valor adequado para a mitigação da 

lesão moral.179  

O sistema tarifado, ao contrário do aberto, não permite 

discricionaridade do magistrado, porque os valores a serem fixados são 

estabelecidos pela legislação. A análise é realizada por padrões que representam 

experiência científica relacionada a determinado dano. Assim é que são formatadas 

tabelas das quais constam hipóteses e valores em tese equivalentes, e, ocorrida 

concretamente aquela determinada hipótese, o lesado e inclusive o ofensor já têm 

ciência prévia do valor de direito a receber e a pagar, sem prejuízo da possível 

prévia discussão a respeito do mérito da causa por meio das vias própias na ação 

judicial. Ou seja, o juiz se vincula aos elementos previstos na lei e aplica ao caso 

                                                 
177 Carlos Alberto Bittar. Reparação civil por danos morais. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1998. p. 27. 
178 Sérgio Severo. Os danos extrapatrimoniais. São Paulo: Editora Saraiva, 1996, pp. 205-207. 
179 Robinson Bogue Mendes. Dano moral e obrigação de indenizar: Critérios de fixação do quantum. 
Campo Grande/MS: Editora Universidade Católica Dom Bosco, 2000. pp. 171-172. 
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concreto as tabelas quantificadoras existentes, independentemente de quaisquer 

peculiaridades.180  

O sistema híbrido combina o sistema aberto ao sistema fechado. 

Deve haver uma análise objetiva, por meio da qual o juiz procura por 

regulamentações e decisões judiciais ao invés de estabelecer um critério para o 

ressarcimento. E, com base na legislação e nas decisões já proferidas, analisa 

subjetivamente o caso concreto para considerar as suas peculiaridades, como, 

dentre outras, o sofrimento da vítima, as condições pessoais e econômicas da vítima 

e do ofensor e o limite de satisfação que será possível atingir em razão do 

ressarcimento.  

O sistema vigente no Brasil é o sistema aberto. Tendo em vista a 

inexistência de previsão legal, o juiz arbitra o valor considerando a situação 

específica analisada. Durante o período em que a indenização a título de danos 

morais não era prevista expressamente na legislação brasileira, uma das muitas 

críticas à sua possibilidade era exatamente o critério do juiz na quantificação da 

indenização, que deve ser justa para não onerar o ofensor de forma a inviabilizar-lhe 

o prosseguimento de sua vida e, por outro lado, não deve causar enriquecimento 

ilícito à vítima.  

Ao arbitrar o valor da indenização por danos morais, o juiz julga por 

equidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, e a recompensa 

correspondente à violação e não é equivalente à violação, porque essa equivalência 

                                                 
180 Robinson Bogue Mendes. Dano moral e obrigação de indenizar: Critérios de fixação do quantum. 
Campo Grande/MS: Editora Universidade Católica Dom Bosco, 2000. p. 172. 
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é impossível.181  O juiz avaliará a magnitude da lesão sofrida pela vítima, utilizado-se 

da prova, da realidade que o cerca e das máximas da experiência. Ademais, em se 

tratando de dano moral, a mesma situação pode atingir de forma diversa cada 

pessoa.182     

A partir do momento em que a Constituição Federal de 1988 

reconheceu o direito de ressarcimento dos dandos morais, reconheceu-se também 

que a sua quantificação seria feita discricionariamente pelo juiz. “Tendo em vista que 

o dano moral não tem nenhuma conexão com valores econômicos ou patrimoniais, 

não é matéria suscetível a avaliação pecuniária e, dessa forma, deve ser 

quantificado por uma soma de dinheiro arbitrada livremente pelo juiz”.183  

A quantificação da indenização a título de danos morais deve 

permanecer sob a discricionariedade criteriosa do juiz.184 Augusto Zenun afirma que 

o juiz não considera mais dificultoso decidir um caso em detrimento de outro, já que 

a dificuldade está em cada caso concreto, razão pela qual é sempre necessário que 

se valha de discricionariedade criteriosa, conforme previsão legal.185 Em 

contrapartida, Antônio Jeová dos Santos afirma que permitir ao juiz quantificar os 

danos morais baseado exclusivamente na sua discricionariedade não é correto, 

porque mesmo que a prudência possa ser geralmente identificada, sempre haverá 

quantificações díspares em razão das condições pessoais de cada juiz.186  

                                                 
181 Paulo Dourado de Gusmão. Introdução à ciência do direito. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1956.  
p. 253. 
182 Sílvio de Salvo Venosa. Direito civil. Responsabilidade civil. 12ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 
2012. V. 4. p. 321. 
183 Irineu Strenger. Novo código civil – dano moral. In: Revista Eletrônica Juris Síntese DVD n.º 93 – 
Jan-Fev/2012. 
184 Antônio Lindbergh Montenegro. Do ressarcimento de danos pessoais e materiais. Rio de Janeiro: 
Editora Didática e Científica, 1981. p 132.   
185 Augusto Zenun. Dano moral e sua reparação. 4a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1996, p. 49. 
186 Antônio Jeová Santos. Dano moral indenizável. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2003. p. 153. 
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Decisões judiciais, embora não vinculantes, exercem um papel 

importante na quantificação dos danos morais no Brasil. A análise de decisões 

judiciais amplia a perspectiva do juiz ao avaliar os danos morais e a possibilidade de 

satisfação da vítima, porquanto se a lei é a fotografia da norma, as decisões judiciais 

são o vídeo, ou seja, são a própria lei em movimento.187  O discrição do magistrado 

prevalece sobre outros critérios. Considera-se que, ao analisar o caso concreto, bem 

como compará-lo a decisões já proferidas, o juiz será capaz de proferir a melhor 

decisão.188    

Em que pese a discricionariedade reconhecida ao magistrado, 

alguns elementos devem ser levados em consideração para a quantificação do dano 

moral.189 

O primeiro elemento a ser estudado é a condição pessoal da vítima. 

Uma cicatriz será muito mais relevante para alguém que tenha uma vida social em 

destaque e contato permanente com o público, como para um artista, do que para 

                                                 
187 Sérgio Severo. Os danos extrapatrimoniais. São Paulo: Editora Saraiva, 1996. p. 210. 
188 João Casillo. Dano à pessoa e sua indenização. 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1994. p. 146. 
189 “(...) A discricionariedade judicial, tão necessária a esta tarefa, não é, entretanto, aleatória e 
desmesurada, visto que, como cediço, fica adstrita às peculiaridades de cada caso, levando-se em 
consideração – 1) a natureza e gravidade da ofensa, 2) a posição social, política, profissional e 
familiar do ofendido, 3) a intensidade do grau de culpa ou dolo do ofensor e da vítima, 4) o 
desestímulo à procura de meio de enriquecimento ilícito ou sem causa, a fim de que a indenização 
sirva de consolo para a vítima e estimule a não reincidência por parte de quem ocasionou o dano e 5) 
o nível de propagação da ofensa (...)” (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Apelação 
Cível n.o  035010111470 – 2ª Câmara Cível – Relator: Desembargador Álvaro Manoel Rosindo 
Bourguignon – J. 07.06.2005),  disponível em 
http://ww2.tj.es.gov.br/Novo/det_jurisp.cfm?edProcesso=035010111470&CFID=27425&CFTOKEN=1
8651609. No mesmo sentido: “O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do 
Superior Tribunal de Justiça, recomendando-se que, na fixação da indenização a esse título, o 
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-
econômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico da ré, orientando-se o juiz pelos critérios 
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 
bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (Superior Tribunal de 
Justiça, Recurso Especial n.o 259816/RJ (200000496456), 4a Turma, Relator: Ministro Sálvio de 
Figueiredo, DJ 27/11/2000), disponível em 
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=259816&&b=JUR2&p=true&t=&l=20&i=1
. 
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alguém que não exerça essa atividade como meio de subsistência190. Mas esse 

critério pode ser considerado uma ofensa à igualdade, de acordo com Mirna Cianci, 

se for levado em consideração para elevar o ressarcimento dos danos morais, uma 

vez que, de acordo com a autora, cada pessoa, em seu círculo social, grande ou 

pequeno, tem o mesmo sentimento como consequência de um dano à sua 

imagem.191 A autora critica duramente a consideração de condições pessoais 

específicas das vítimas, dentre as quais elenca ser um músico profissional famoso 

na localidade192 ou “gozar de respeitabilidade no meio social, de razoável condição 

financeira e ser esposa de desembargador aposentado”193 para fins de quantificação 

                                                 
190 Antônio Jeová Santos. Dano moral indenizável. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2003. p. 189. 
191 Mirna Cianci. O valor da reparação moral. São Paulo: Editora Saraiva, 2003. p. 68. 
192 “Os fatos que originaram o dano moral foram assim delineados pelo Tribunal a quo, in verbis: ‘No 
dia 04 de setembro de 1995, por volta das 16:00, os demandantes,marido e mulher, foram fazer 
compras nas 'Lojas Americanas' do ' Maxi Shopping Jundiaí'. Feitas as compras das mercadorias 
referidas no cupom fiscal de fls. 11, ao saírem da loja soou o alarme, ocasião em que foram 
abordados por um funcionário da ré fazendo o casal retornar para o interior da loja procedendo à 
verificação das sacolas que portavam. Esse fato se deu em um balcão próximo a entrada da loja, à 
vista de várias pessoas que ali se encontravam. Efetivada essa vistoria por parte do funcionário da ré, 
constatou-se que as mercadorias estavam pagas e, portanto, regularmente na posse dos autores. O 
fato de o alarme ter soado à saída dos demandantes da loja se deveu a descuido de uma funcionária 
da ré, que deixou de retirar de uma das mercadorias adquiridas e pagas a etiqueta eletrônica. O autor 
é pessoa conhecida na Cidade de Jundiaí, tendo notoriedade, por ser músico profissional, sendo 
perceptível o gravame que foi imposto à sua pessoa e de sua esposa. É claro que a situação a que 
ficaram expostos foi constrangedora. Em primeiro, porque a verificação das mercadorias compradas 
foi feita pelos funcionários da ré apelante sem nenhuma discrição, mas à vista de todos os que se 
encontravam na loja, logo à entrada do estabelecimento. Em segundo porque, acionado o alarme, 
interceptado o comprador e conduzido este a um balcão da loja, sendo a seguir revistados seus 
pertences por um funcionário, à vista de todos, fica logo a impressão desairosa de, no mínimo, 
aquelas pessoas terem tentado apossar-se de mercadorias sem o devido pagamento’ (fl. 161/162). 
Diante dessas circunstâncias, entendeu o Tribunal a quo que a indenização fixada para os autores, 
de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), deveria ser majorada para R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais). O recurso especial ataca o julgado nesse ponto, pretendendo a redução do quantum arbitrado 
a titulo de danos morais. Sem razão. O Superior Tribunal de Justiça só interfere na fixação da 
indenização do dano moral, quando o respectivo arbitramento for abusivo ou irrisório. Aqui o 
montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos ofendidos não afrontou os parâmetros 
da razoabilidade. Voto, por isso, no sentido de não conhecer do recurso especial” (Superior Tribunal 
de Justiça – Recurso Especial n.o 215.449 – 3ª Turma – Relator: Ministro Ari Pargendler – J. 
02.04.2002), disponível em  
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=215449&&b=JUR2&p=true&t=&l=20&i=1   
193 “(...) De outra parte, em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais, tenho 
que razão assiste à recorrente. Como cediço, a indenização por dano moral visa, em suma, 
compensar a dor moral causada à vítima, punir o ofensor e intimidar ou desestimular o ofensor e a 
sociedade de cometerem atos com essas características. Além disso, como vem sendo 
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dos danos morais. Critica também a referência, ainda para a quantificação dos 

danos morais em ação de indenização entre ex-cônjuges por injúria e difamação, ao 

fato de a vítima frequentar a alta sociedade194. 

                                                                                                                                                         
reiteradamente proclamado, os arbitramentos que desbordam desses lineamentos, ínfimos ou 
exacerbados, não escapam ao controle desta Corte. Esse entendimento foi firmado em decorrência 
dos manifestos e frequentes abusos na estipulação das verbas indenizatórias, especialmente aquelas 
decorrentes de dano moral (Resp's nº 215.607-RJ e 295.175-RJ, entre outros). Na espécie, o valor da 
indenização foi fixado em R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais). Ao avaliar o arbitramento 
efetuado pelo juiz singular, o v. acórdão deixou consignado que, verbis (fls. 37/38): ‘Com efeito, 
conforme retratado nos autos, trata-se a ré, ora apelante, de sólida instituição ligada ao Lloyds Bank, 
reconhecidamente um dos maiores grupos financeiros do mundo, com base no Reino Unido. 
Dispensável, pois, mais demorada apreciação em torno de sua condição econômica e capacidade de 
indenizar Por sua vez, é a autora, aqui apelada, pessoa da maior respeitabilidade em nosso meio 
social, e, embora sem ser abastada, goza de razoável condição financeira, sendo esposa do insigne 
Desembargador Cláudio Miranda, hoje aposentado, e que tanto honrou o Poder Judiciário deste 
Estado. Intenso foi o grau da culpa do ofensor. Como denunciado na peça inaugural - o que não 
sofreu expressa impugnação da ré em sua resposta - os constrangimentos sofridos pela autora se 
iniciaram muito antes da própria inserção do seu nome no Serasa como devedora inadimplente. Após 
pagar com pontualidade todas as suas prestações - algumas até antecipadamente -, passou a 
apelada a percorrer verdadeira 'via crucis', recebendo reiteradas correspondências emitidas pela 
apelante, com ameaças de inscrevê-la junto àquela já referida instituição de restrição de crédito. Mais 
se agravou o constrangimento sofrido pela autora, quando, segundo narrado na inicial e não 
expressamente contestado pela parte contrária, se dirigiu a outro estabelecimento de crédito para 
conseguir um empréstimo destinado às despesas com o casamento de uma de suas filhas, o que lhe 
foi negado exatamente por se encontrar o seu nome negativado junto ao Serasa por iniciativa da 
recorrida. Assim sendo, ante a gravidade do constrangimento sofrido pela ofendida, as condições 
econômicas das partes, o intenso grau da culpa do ofensor, além do caráter penal que deve, também, 
revestir as indenizações decorrentes de casos como o ora em julgamento, não vejo como se possa 
apontar como excessivo o valor arbitrado na condenação impugnada’. Não obstante as 
peculiaridades do caso acima referidas, tenho que a indenização fixada destoa dos precedentes 
deste Superior Tribunal, melhor ajustando-se à realidade se for reduzida ao patamar, de R$50.000, 
00 (cinquenta mil reais), montante razoável para confortar moralmente a ofendida e desestimular a 
instituição financeira de praticar novamente atos dessa natureza. (...)” (Superior Tribunal de Justiça – 
Recurso Especial n.o 412.560 – 3ª Turma – Relator: Ministro Antônio de Pádua Ribeiro – J. 
23.04.2002), disponível em 
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=412560&&b=JUR2&p=true&t=&l=20&i=2 
Assevera a autora que qualquer comerciante está sujeito à possibilidade de ocorrência de defeitos 
nos aparelhos de detecção, mas que a ocasionalidade determinaria o desfecho da demanda: se 
atingir qualquer um do povo, o valor será inferior, mas poderá ser elevadíssimo se atingir alguém 
mais conhecido em determinada comunidade, critério que reflete insegurança nas relações jurídicas 
que, em regra, não se verifica no campo do direito obrigacional (Mirna Cianci. O valor da reparação 
moral, cit, p. 68). 
194 “(...) A indenização pedida na inicial é de valor equivalente a trezentos salários mínimos, hoje 
correspondentes a R$ 60.000,00. Essa medida não é desarrazoada em face das condições sociais da 
autora, pessoa que frequenta a alta sociedade, e da gravidade da ofensa, que atingiu a sua 
reputação de mulher honesta e de bons princípios morais, sendo compatível com a capacidade 
econômica do réu, que, na contestação, não colocou em dúvida a insuficiência de recursos para 
atender pleito de tal tamanho, apenas entendendo equivocadamente que não devia passar do teto de 
cem salários mínimos (fls. 158/160), pois não há, para espécie, indenização tarifada ou limitada. (...)” 
(TJSP – Apelação cível n.º 127.457.4/6 – 9ª Câmara de Direito Privado – Origem: São Paulo – 
Relator Ruiter Oliva – J. 28.05.2002), disponível em 
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1554266&vlCaptcha=suuqz. 



                                                       

  

                                                                                                                                                  
 

      86 
 
   

A conduta da vítima é outro elemento importante para a fixação dos 

danos morais. O artigo 945 do Código Civil estabelece: “Se a vítima tiver concorrido 

culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em 

conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. Ou seja, a 

culpa concorrente da vítima não exclui a culpa do ofensor195, mas deve ser levada 

em consideração para a quantificação dos danos morais.196  

O resultado da lesão constitui também um elemento considerável 

para a quantificação dos danos morais.197  

                                                 
195 “Doutrinariamente, reconhece-se a existência de culpa concorrente quando, entre dois possíveis 
agentes de ato lesivo, a ação de ambos os protagonistas é determinante para produzir o resultado 
danoso” (Tribunal de Alçada do Estado do Paraná – Apelação Cível n.o 0276511-7 – (225037) – 7ª 
Câmara Cível – Relator Juiz Eugênio Achille Grandinetti – DJPR 10.12.2004), disponível em 
http://www.tj.pr.gov.br/consultas/judwin/ListaTextoProcesso.asp?Linha=17&Processo=647487&Texto
=Acórdão . 
196 “Impõe-se reconhecer a culpa concorrente do agente causador e da vítima do atropelamento para 
com os danos ocorridos, quer na esfera moral, quer na esfera patrimonial quando estes contribuíram 
para o resultado. Age com imprudência e negligência quem, conduzindo veículo em local com trânsito 
intenso, não adota as medidas preventivas esperadas para o momento, principalmente em razão da 
previsibilidade de que um transeunte poderia sair por detrás dos veículos parados (...). Da mesma 
forma, também deve ser reconhecida a conduta culposa da vítima que, mesmo existindo uma faixa de 
pedestres a pouco mais de 30 metros do local do atropelamento, decide atravessar a pista em local 
de trânsito congestionado e sem utilizar-se da devida atenção. Reconhecida a culpa concorrente, 
reduz-se pela metade a condenação (...) (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Apelação 
Cível n.o 012039003350 – 4ª Câmara Cível – Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo – J. 
15.12.2003), disponível em 
http://ww2.tj.es.gov.br/Novo/det_jurisp.cfm?edProcesso=012039003350&CFID=27425&CFTOKEN=1
8651609. Caso concreto intereressante e público sobre os limites dos danos morais envolveu a 
modelo Luma de Oliveira, na condição de rainha da bateria de uma escola de samba do Rio de 
Janeiro. Antes do Carnaval, a artista foi sem calcinha à quadra onde eram realizados os ensaios. Ela 
dançou e posou para as fotografias, sendo que um dos fotógrafos tirou uma foto dela sem a referida 
vestimenta íntima. A fotografia foi impressa em muitos jornais e a modelo declarou que processaria o 
fotógrafo. Em razão do inusitado da situação, e por envolver uma pessoa famosa e muito bonita, a 
mídia deu ao caso uma grande repercussão. Alguns doutrinadores foram entrevistados a respeito e 
todos eles, sem exceção, declararam que a conduta dela não lhe daria o direito ao ressarcimento 
pelos danos morais, tendo em vista que, ainda que o dano moral pudesse ter existido, ela própria lhe 
havia dado causa com a sua conduta, razão pela qual não faria jus ao ressarcimento a esse título. 
197 “Diante dessas circunstâncias, principalmente o fato de que as matérias publicadas, ao contrário 
de serem ofensivas, ressaltaram a qualidade profissional do autor, tendo este inclusive afirmado que 
não se sentiu incomodado, sendo certo ainda que foram divulgadas apenas no ramo de seguros, 
tenho por excessivo o valor fiado pelo eg. Tribunal de origem”   (Superior Tribunal de Justiça – 
Recurso Especial n.o 267.529-RJ – 4ª Turma – Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – J. 03-
10-2000), disponível em 
http://www.stj.gov.br/webstj/Processo/JurImagem/frame.asp?registro=200000718092&data=18/12/200
0. 
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O desembargador Ênio Santarelli Zuliani refere a demora no 

ajuizamento da ação como um elemento que também deve ser considerado para a 

quantificação dos danos morais, já que o tempo, por si, ameniza a dor decorrente do 

sofrimento.198  

Outro elemento a ser estudado é a situação econômica do ofensor. 

O juiz Marcelo Fortes Barbosa aconselha que mesmo que seja correto dizer que a 

situação financeira do ofensor é um dos elementos para a avaliação dos danos 

morais, também é justo dizer que as suas condições precárias não o eximem do 

ressarcimento, uma vez que o fator patrimonial é apenas um, dentre vários, a ser 

considerado.199 Orlando Gomes assevera que a recompensa não deve ser superior 

aos danos e não deve se sujeitar à precariedade da situação econômica do 

ofensor.200 Américo Luís Martins da Silva discorda, ao afirmar que a quantificação 

não baseada na situação financeira do ofensor é responsável pela desmoralização 

do Poder Judiciário, uma vez que a decisão nunca será concretizada.201 Antônio 

Jeová Santos alega que um valor elevado não alcançará seu objetivo se o ofensor 

                                                 
198 Entrevista com o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani,do  Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, realizada no dia 23 de setembro de 2005. Nesse sentido a jurisprudência: “Saliente-se que o 
lapso temporal entre o evento e a propositura da ação não exclui o dever de indenizar. A demora, 
entretanto, pode influir no quantum indenizável, vez que a dor de hoje está amenizada pelo tempo”   
(Superior Tribunal de Justiça – Recurso Especial n.o 146.398-RJ – 3ª Turma – Relator: Ministro 
Carlos Alberto Menezes Direito – J. 06-04-1999), disponível em 
http://www.stj.gov.br/webstj/Processo/JurImagem/frame.asp?registro=200000718092&data=18/12/200
0. 
199 Marcelo Fortes Barbosa. Responsabilidade civil e penal por dano moral. In: Revista Direito 
Mackenzie nº 2/2000. p. 119. 
200 Orlando Gomes. Obrigações. 13ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2000. P. 317. 
201 Américo Luís Martins da Silva. O dano moral e a sua reparação civil. 3ª ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005. p. 377. Nesse sentido: “Comprovada a ofensa à honra, a reparação é 
necessária, mas o mal decorrente do ultraje não há valor que repare. É preciso não somente 
considerar a condição social do ofendido, a gravidade, a natureza e a repercussão social da ofensa, 
mas também a capacidade econômica do autor da ofensa. A indenização pelo dano moral não tem a 
finalidade de levar o ofensor à ruína total. Situação econômica da ofensora que justifica a redução do 
valor da indenização fixado na sentença” (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Apelação 
Cível n.º 264.929-1 – 10ª Câmara de Férias "B" de Direito Privado – Relator: Desembargador Ruiter 
Oliva – 22.10.96), in Revista Eletrônica Juris Síntese DVD n.º 93 – Jan-Fev/2012. 
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não tiver condições financeiras para pagá-lo, mas que se o ofensor tiver uma boa 

situação financeira, deve pagar mais pelos danos causados morais à vítima (em 

razão da situação financeira).202 E Carlos Alberto Bittar afirma que a indenização 

pelos danos morais deve consistir num valor compatível com os interesses em 

conflito, que afete o patrimônio do ofensor para que ele se certifique dos resultados 

oriundos de seu ato ilícito.203 

Por fim, o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, 

considerado o grau de sua culpa, constitui também elemento passível de análise 

para fins de quantificação do valor dos danos morais. 

 

Quanto à intensidade da culpa, no tocante à sua gravidade, é fato 
incontestável encontrarem-se nas fontes romanas as expressões 
culpa lata, culpa latior, magna culpa dolo próxima, culpa lecis, culpa 
levior e uma única vez culpa levíssima. Daí a razão pela qual os 
glosadores, dominados pela idéia constante de tudo classificar, não 
hesitaram, sob o impulso dessa tendência sistematizadora, em 
estabelecer categorias e graus estimativos da intensidade da 
diligência empregada pelo devedor, no cumprimento da obrigação, 
ou, por outra, para o conhecimento da proporção de sua negligência 
no não cumprimento da obrigação. Surgiu então a communis opinio 
da tripartição da culpa lata, leve e levíssima.204 
 

Tendo em vista que a indenização por danos materiais é fixada de 

acordo com a extensão do dano, a classificação da culpa pouca relevância tem para 

a sua quantificação. 

Inclusive para a quantificação dos danos morais, há posição 

contrária à sua consideração.  

 

                                                 
202 Antônio Jeová Santos. Dano moral indenizável. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2003. p. 189. 
203 Carlos Alberto Bittar. Reparação civil por danos morais. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1998. p. 220. 
204 Miguel Maria de Serpa Lopes. Curso de direito civil. 7ª ed. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 
2000. p. 350. 
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Embora a concepção psicológica da culpa pudesse recomendar que 
o grau de negligência fosse levado em consideração, a fim de 
sancionar o agente na exata medida da reprovabilidade moral da 
sua conduta, o mesmo não ocorre em uma visão objetiva ou 
normativa da culpa. A dissociação entre culpa e mral veio impor a 
prevalência, mesmo na responsabilidade subjetiva, da função 
reparatória sobre qualquer função sancionatória ou dissuasiva que 
pudesse ser desempenhada pelo instituto. Não tendo a intensidade 
da culpa qualquer influência sobre o valor do dano, torna-se 
desnecessário tomar sua gravidade em consideração.205 
 

Por outro lado, a jurisprudência comprova que o grau ou intensidade 

da culpa do ofensor constitui elemento presente na análise da maioria das decisões 

a respeito.206 

                                                 
205 Anderson Schreiber. Novos paradigmas da responsabilidade civil. 4ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 
2012. pp. 43-44. 
206 “DANO MORAL – DIREITO EMPRESARIAL – CONCORRENTE – INFORMAÇÕES 
DESABONADORAS – DIVULGAÇÃO NO MERCADO – CONFIGURAÇÃO – "Direito empresarial. 
Dano moral. Divulgação ao mercado, por pessoa jurídica, de informações desabonadoras a respeito 
de sua concorrente. Comprovados danos de imagem causados à empresa lesada. Dano moral 
configurado. Fixação em patamar adequado pelo Tribunal a quo. Manutenção. Para estabelecer a 
indenização por dano moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 
causador do dano, condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido, intensidade do dolo ou 
grau da culpa do autor da ofensa , efeitos do dano, inclusive no que diz respeito às repercussões do 
fato. Na hipótese em que se divulga ao mercado informação desabonadora a respeito de empresa-
concorrente, gerando-se desconfiança geral da clientela, agrava-se a culpa do causador do dano, que 
resta beneficiado pela lesão que ele próprio provocou. Isso justifica o aumento da indenização fixada, 
de modo a incrementar o seu caráter pedagógico, prevenindo-se a repetição da conduta. O montante 
fixado pelo Tribunal a quo, em R$ 400.000,00, mostra-se adequado e não merece revisão. Recurso 
especial não conhecido" (STJ – REsp 883.630 – (2006/0192157-7) – 3ª T. – Relª Min. Nancy Andrighi 
– DJe 18.02.2009) (negritei). In: Revista Eletrônica Juris Síntese DVD n.º 93 – Jan-Fev/2012. “DANO 
MORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C – INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS – Responsabilidade contratual. Serviços de telefonia. Pagamento de dívida por 
intermédio de empresa de cobrança contratada pela concessionária. Indevida inscrição do nome da 
consumidora no Serasa por dívida já paga. Responsabilidade objetiva da empresa ré. Inexistência de 
causas excludentes de responsabilidade. Aplicação do Art. 14 do CDC. Indenização por danos morais 
que se impõeArbitramento da indenização que deve levar em conta as circunstâncias do caso 
concreto, a intensidade do sofrimento da vítima, o grau de culpa do ofensor , observando-se ainda 
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem propiciar enriquecimento sem causa para 
a vítimaIndenização arbitrada em R$ 15.000,00Ação procedente. Apelação provida” (TJSP – Ap 
991.07.036783-6 – Ribeirão Preto – 15ª CDPriv. – Rel. Alexandre Marcondes – DJe 19.03.2012 – p. 
1287) (negritei). In: Revista Eletrônica Juris Síntese DVD n.º 93 – Jan-Fev/2012. “DANO 
“RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATORIA – DANO MORAL – Decisão que julgou 
procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o réu a pagar 
R$12.000,00, a título de danos morais e mais R$ 939,10, consistente no dano material, pelas 
despesas com deslocamentos e publicação de aviso à praça. Inscrição indevida no cadastro de 
inadimplentes, em contrato fraudulentamente celebrado por terceiro. Omissão do réu no dever de 
diligência para evitar a ocorrência de fraudes. Negligência não afastada. Prova da inscrição que 
configura o dano moral. Incidência do CDC. Figura do consumidor by stander. Possibilidade de 
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Antônio Jeová Santos apresenta a sua conclusão dos elementos a 

serem considerados para a quantificação dos danos morais:  

 

a) É inaceitável um ressarcimento meramente simbólico; b) Deve ser 
prevenida a configuração do enriquecimento ilícito; c) Os danos 
morais não podem se restringir ao tarifamento; d) Não deverá haver 
paralelismo ou relação entre o ressarcimento pelos danos morais e o 
ressarcimento pelos danos materiais; e) A referência ao critério 
exclusivo do juiz não é o suficiente; f) A seriedade do caso, bem 
como as peculiaridades da vítima e do ofensor devem ser 
consideradas; g) Casos similares devem ser usados como 
parâmetros ao fixar a reparação; h) O ressarcimento deve funcionar 
como uma compensação, aproximando-se da satisfação; i) O 
contexto econômico do país deve ser levado em consideração207. 

                                                                                                                                                         
indenização por dano moral. Dano in res ipsa. Dano moral. Tendo em vista a natureza da ofensa, a 
reputação social e o porte econômico do envolvido, bem como a intensidade de sua culpa na 
produção do evento danoso , tem-se por conveniente o valor estipulado pela sentença R$12.000,00, 
aproximadamente 20 salários mínimos atuais. Dano material. Justificável o ressarcimento das 
despesas realizadas pelo interessado, como forma de divulgação à praça da fraudulenta ocorrência. 
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido” (TJSP – Ap 994.09.032317-9 – Guarulhos – 
5ª CDPriv. – Rel. James Siano – DJe 16.12.2010 – p. 1440) (negritei). In: Revista Eletrônica Juris 
Síntese DVD n.º 93 – Jan-Fev/2012. “DANO “Fixação do valor indenizatório que deve ser orientado 
de modo a propiciar uma compensação razoável à vítima, a guardar conformidade com o grau da 
culpa e a influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta” (Primeiro Tribunal de 
Alçada Civil de São Paulo – Apelação n.o 0759273-8 – 3ª Câmara – Relator: Juiz Antonio Rigolin – 
Revisor: Roque Mesquita – J. 27-04-1999), disponível em 
http://www.ptac.sp.gov.br/bigatu2.asp?NE=31621. 
207 Antônio Jeová Santos. Dano moral indenizável. 4ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: São 
Paulo, 2003, pp. 204-7. Outras séries de elementos referidos pela j jurisprudência: “Para o cálculo dos 
danos morais, aplicam-se os parâmetros (...): (a) intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, 
a natureza e repercussão da ofensa e a posição social e política do ofendido; (b) a intensidade do 
dolo ou o grau da culpa do responsável, sua situação econômica e sua condenação anterior em ação 
criminal ou cível fundada em abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e 
informação; (c) retratação espontânea e cabal, antes da propositura da ação penal ou cível” (Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná – Apelação Cível n.o 0140622-0 – (3539) – 7ª Câmara Cível – 
Relator: Juiz Convocado Mário Helton Jorge – DJPR 06.12.2004), disponível em 
http://www.tj.pr.gov.br/consultas/judwin/ListaTextoProcesso.asp?Linha=15&Processo=229225&Texto
=Acórdão. “A quantificação desta indenização deve estar de acordo com seu caráter compensatório à 
vítima e educativo ao ofensor, devendo se pautar em alguns critérios como a condição econômica e a 
culpa deste (empresa de transporte coletivo), bem como a intensidade da dor e a situação sócio-
familiar e cultural daquela” (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul – Apelação Cível n.o 
70009653171 – 12ª Câmara Cível – Relatora: Desembargadora Naele Ochoa Piazzeta – J. 
17.02.2005), disponível em 
http://www.tj.rs.gov.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%
E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo=70009653171. “O dano 
moral deve levar em consideração a posição social ou política do ofensor, a intensidade do ânimo de 
ofender, a gravidade e a repercussão da ofensa, considerando o caráter repressivo e pedagógico da 
reparação, além de propiciar à vítima satisfação capaz de compensar-lhe (amenizar-lhe) a dor moral” 
(Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Apelação Cível n.o 024990153660 – 2ª Câmara 
Cível – Relator Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon – J. 10.08.2004), available at 
http://ww2.tj.es.gov.br/Novo/det_jurisp.cfm?edProcesso=024990153660&CFID=27425&CFTOKEN=1
8651609. 
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De toda a doutrina e a jurisprudência elencadas se conclui que 

atualmente, para a quantificação dos danos morais, são levados em consideração 

elementos referentes à vítima dos danos e ao seu ofensor. 

Pretende-se que a fixação do valor dos danos morais seja apurada 

mediante a consideração exclusiva da vítima, ou seja, o seu patrimônio moral, a 

extensão do seu dano e as suas condições financeiras. E que o grau da culpa e as 

condições financeiras do autor do dano possam ser considerados para o fim de 

fixação dos danos punitivos, objeto do presente estudo. 

 

2.4.4 – Danos morais decorrentes de condutas lícita s 

Discussão interessante é a possibilidade de reconhecimento de 

danos morais decorrentes de condutas lícitas. 

O artigo 188 do Código Civil estabelece condutas que, embora 

afetem os direitos de terceiros, não são consideradas ilícitas.208 

O exemplo comum em relação aos danos materiais é o fato de 

alguém estar cuidadosamente dirigindo seu carro, respeitando todas as regras de 

trânsito, quando uma criança sai correndo de casa e corta a frente do automóvel. O 

motorista, para não atingir a criança, desvia e bate em outro carro que está 

estacionado regularmente. O diligente motorista não praticou nenhuma conduta 

ilícita ao danificar o carro do terceiro para remover o perigo iminente. Mas será 

                                                 
208 Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular 
de um direito reconhecido; II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a 
fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente 
quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo. 
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responsável pelo ressarcimento.209 Portanto o motorista deverá arcar com os danos 

materiais que o proprietário do carro estacionado sofreu e depois do pagamento terá 

legitimidade para o ajuizamento de ação regressiva contra o causador do perigo, 

que no exemplo seria o responsável pelos cuidados com a criança e que não a 

impediu de correr na frente do carro.210  

A mesma situação se aplica aos danos morais. O exemplo se dá, 

novamente, com o cuidadoso motorista que, para não atingir a criança que 

inesperadamente saiu pela rua e cortou a frente do automóvel, atinge outro veículo 

estacionado de forma regular. Mas nesse caso havia uma criança no interior do 

carro estacionado. O motorista diligente não tinha nenhuma possibilidade de 

enxergar a criança no banco traseiro. A mãe dessa criança era uma mulher zelosa, 

que sempre carregou seu filho no banco de trás, no lugar apropriado no qual a 

criança se encontrava naquele momento. A mãe, que estava levando seu filho ao 

parque, tinha acabado de estacionar e havia saído do carro para tirar a criança do 

banco traseiro, mas, antes de fazê-lo, o zeloso motorista optou por bater nesse carro 

em vez de atropelar a criança que havia escapado de sua mãe e estava correndo no 

meio da rua. Considere-se que a criança que estava dentro do automóvel faleceu 

em decorrência da colisão. Assim como no primeiro exemplo, o motorista não 

praticou uma conduta ilícita, conforme a previsão do artigo 188, inciso II, do Código 

Civil. No entanto, responderá pela reparação dos danos morais, tendo em vista que 

a mãe cujo filho faleceu não foi responsável pelo perigo, ou seja, não era 

responsável pela criança que estava correndo. Nesses termos, ao motorista 
                                                 
209 Artigo 929, Código Civil. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, 
não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. 
210 Artigo 930, Código Civil. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, 
contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao 
lesado. 
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cuidadoso que não praticou nenhuma conduta ilícita será imposto arcar com a 

reparação. E, da mesma forma, após o pagamento da indenização por danos 

morais, poderá pleitear regressivamente do responsável pelo perigo os valores 

pagos a esse título. 

O segundo exemplo é utilizado para demonstrar que é possível que 

a responsabilidade civil derive de uma conduta lícita, bem como que, nesse caso, 

não é admitido dizer que a reparação tem a função de impedir a conduta do ofensor 

ou puni-lo, uma vez que não praticou nenhuma conduta que deva ser coibida ou que 

prescinda de punição. 

O juiz Ênio Sanatrelli Zuliani afirma que nesse exemplo o 

ressarcimento pelos danos morais teria apenas a finalidade compensatória. E que a 

função pedagógica estaria restrita à ação regressiva do motorista zeloso, pelo valor 

pago a título de danos morais à mãe da criança falecida, contra o responsável pela 

criança que correu na frente de seu veículo e deu causa ao desvio e à colisão.211 

De todo o estudado se conclui que, embora não reconhecida de 

forma pacífica como tal, a função punitiva da indenização por danos morais é 

recorrente na doutrina e na jurisprudência brasileiras. 

A ausência de expressa previsão legal e a falta de consenso 

doutrinário e jurisprudencial dão ensejo a referências variadas sobre o que resume à 

função também inequivocamente punitiva da fixação da indenização por danos 

morais. 

                                                 
211 Entrevista com o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani,do  Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, realizada no dia 23 de setembro de 2005. 
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O resultado dessa discussão não pacificada é muitas vezes a 

garantia do diminuto valor do desembolso do ofensor, que deveria arcar com a 

integralidade do ressarcimento da vítima de sua conduta danosa e também com a 

punição pela sua conduta reconhecidamente dolosa ou gravemente culposa. 

Daí a defesa da inseção dos danos punitivos no direito brasileiro. 
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Capítulo 3 – Danos punitivos no direito estrangeiro  

3.1 – Danos punitivos nos Estados Unidos da América  

Para que se compreenda o importante papel dos danos punitivos no 

direito norteamericano, imprescindível o estudo do sistema de danos daquele país, a 

sua origem histórica e a evolução de doutrina ao longo do tempo. 

 

3.1.1 – Sistema norteamericano de danos  

Antes de estudar especificamente os danos punitivos e visando a 

facilitar a sua compreensão, vale a pena identificar as espécies de danos que podem 

ser concedidos em uma ação de indenização por responsabilidade civil nos Estados 

Unidos da América do Norte.  

A primeira distinção a fazer é aquela entre danos genéricos e 

específicos. 

 

General damages are those damages which usually accompany the 
kind of wrongdoing alleged in the complaint so that the mere 
allegation of the wrong gives sufficient notice to the opposite party of 
the kind of damage that will be claimed at trial; special damages are 
those damages which are of a relatively unusual kind and which, 
without specific notice to the adversary, may not be understood to be 
part of the claim.212 
 

Além da classificação em danos genéricos e específicos, os danos 

também podem ser classificados em compensatórios, punitivos e nominais.  

                                                 
212 “Danos genéricos são aqueles danos que normalmente acompanham o tipo de delito alegado na 
denúncia, de modo que a mera alegação do erro/delito notifica a outra parte do tipo de dano que vai 
ser pleiteado na ação judicial; danos especiais são aqueles de natureza relativamente incomum e 
que, sem aviso prévio específico à parte contrária, podem não ser entendidos como parte da 
reivindicação”. Ellis v. Crockett, 51 Haw. 86, transcrevendo McCormick on Damages (1935). p. 34, 
disponível em  
http://web2.westlaw.com/welcome/LawSchoolPractitioner/default.wl?bhcp=1&FN=%5Ftop&MT=LawS
choolPractitioner&rs=LAWS2%2E0&strRecreate=no&sv=Split&vr=2%2E0. 
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Os danos compensatórios têm a função de ressarcir a vítima pelos 

danos causados pelo ofensor, ou de substituir o prejuízo monetário da vítima que é 

decorrente da conduta ilícita do infrator. Ou seja, a indenização fixada a título de 

danos compensatórios corrige a perda que o ofendido sofreu em virtude da conduta 

ilícita do seu causador.213  

Os danos compensatórios incluem danos pecuniários e não 

pecuniários. Os primeiros incluem, entre outros, as despesas médicas, os 

rendimentos perdidos e quaisquer outros danos patrimoniais. Os últimos dizem 

respeito à dor, o sofrimento e desgaste emocional.    

Os danos pecuniários são facilmente comprovados, já que baseados 

em perdas pecuniárias específicas e concretas.  

A situação se modifica quando a discussão se refere a sofrimento 

mental e emocional. A dor e o sofrimento, apesar de serem tecnicamente danos 

psíquicos, "tem sido usados para descrever sensações decorrentes diretamente de 

uma condição ou lesão corporal."214 O prejuízo causado pela angústia emocional é 

dano psíquico e emocional causado intencionalmente ou por negligência da outra 

parte, e que não é diretamente provocado por um dano físico, mas que pode se 

manifestar em sintomas físicos. 

Também é necessário distinguir o sofrimento psíquico e o desgaste 

emocional como consequências diretas e necessárias da lesão corporal daquele 

motivo independente para fins de uma ação indenizatória. De forma geral, 

reconhece-se que o sofrimento psíquico e emocional decorrente direta e 
                                                 
213 Cooper Industries, Inc. v. Leatherman Tool Group, Inc., 532 U.S.424 (2001), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=532+U.S.+
424&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW6.01. 
214 Richard N. Pearson, Liability to Bystanders for Negligently Inflicted Emotional Harm-A Comment on 
the Nature of Arbitrary Rules”, 34 U.Fla.L.Rev. 477 (1982). 
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necessariamente de uma lesão corporal constitui fundamento suficiente para o 

ressarcimento dos danos a esse título. 

 
Mental pain and suffering as a direct and necessary consequence of 
a physical injury is a distinct element of damages, and the person 
injured is entitled to compensation therefore, and this rule may be 
applied even though no recovery is sought for the physical injury. (…) 
The mental pain for which compensation may be had must be such 
as accompanies the physical injury and is fairly and reasonably the 
natural consequence which flows from it.215 
 

No que diz respeito ao sofrimento psíquico e emocional como 

fundamento, por si só, para o pedido de fixação de indenização, não existe 

consenso, havendo entendimento de que por si só o sofrimento não constitui 

fundamento para o ressarcimento de danos216, bem como entendimento de que o 

sofrimento psíquico e emocional pode fundamentar por si o pedido de 

indenização217.  

E se por um lado há entendimento de que mero impacto físico sem 

qualquer prejuízo físico real é insuficiente para justificar uma reivindicação de 

ressarcimento por dano mental ou emocional218, e que doença ou outros danos 

físicos decorrentes de dor e sofrimento psíquico não representarão dano se não 
                                                 
215 “O sofrimento psíquico e emocional decorrente direta e necessariamente de lesão corporal 
constitui elemento distinto de danos, e a pessoa lesada tem o direito à compensação, e essa regra 
pode ser aplicada mesmo que nenhum ressarcimento seja requerido por danos físicos. (…) A dor 
psíquica cuja compensação pode ser exigida deve ser tal como aquela que acompanha a lesão 
corporal e é considerada uma consequência natural de tal prejuízo” CJS DAMAGES § 96, disponível 
em   
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?care=Y&rs=LAWS2.0&fn=_top&careodt=2Q&tf=761&sv=Split
&tc=25&mt=LawSchoolPractitioner&ncare=1&serialnum=0289550695&vr=2.0&carerlt=CLID_QRYRLT
2798141_CaRE_1_N&careo=D. 
216 Boyles v. Kerr, 855 S.W.2d 593 (1993), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?bhcp=1&cite=855+S%2EW%2E2d+593&FN=%5Ftop&rs=LA
WS2%2E0&strRecreate=no&sv=Split&vr=1%2E0.   
217 Smith v. The Berry Co., 198 F.3d 150 (1999), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?cite=198+F.3d+150&rs=LAWS2.0&vr=1.0.  
218 Tanner v. Hartog, 696 So. 2d 705 (Fla. 1997), disponível em 
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=+696+So.
+2d+705&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW5.12. 
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houver nenhum prejuízo real a uma pessoa ou propriedade,219 existe também 

entendimento de que a dor e o sofrimento, por si, podem constituir fundamento para 

uma ação de indenização220, bem como endenteimento de que essa última hipótese 

somente se verifica se, por lei, o requerido tem alguma obrigação em relação ao 

requerente.221 

Quanto à prática intencional de sofrimento emocional, é necessário 

que a conduta do requerido seja extrema e ultrajante para garantir o direito à 

indenização pelos danos sofridos pelo requerente. A previsão do Second 

Restatement of Torts, § 46 (1) é de que  

 

The liability clearly does not extend to mere insults, indignities, 
threats, annoyances, petty oppressions, or other trivialities. The 
rough edges of our society are still in need of a good deal of filing 
down, and in the meantime plaintiffs must necessarily be expected 
and required to be hardened to a certain amount of rough language, 
and to occasional acts that are definitely inconsiderate and unkind. 
There is no occasion for the law to intervene in every case where 
some one's feelings are hurt.222 
Em Womack v. Eldridge, a Suprema Corte da Virgínia decidiu que o 

fundamento de uma ação de indenização pode consistir na angústia, ainda que não 

acompanhada de lesão corporal, desde que a vitima seja capaz de provar quatro 

elementos. O primeiro elemento é que conduta do infrator tenha sido intencional ou 
                                                 
219 Sullivan v. Boston Gas Co. 414 Mass.129 (1993), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?cite=414+Mass.+129&rs=LAWS2.0&vr=1.0. 
220 Maldonado v. National Acme Co., 73 F.3d 642 (1996), disponível em 
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?fn=_top&sv=Split&cite=73+F.3d+642&rp=%2ffind%2fdefault.
wl&vr=2.0&rs=WLW5.12. 
221 Christensen v. Superior Court, 54 Cal.3d 868 (1991), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?bhcp=1&cite=54+Cal%2E+3d+868&FN=%5Ftop&rs=LAWS2
%2E0&strRecreate=no&sv=Split&vr=1%2E0. 
222 “A responsabilidade civil claramente não abrange meros insultos, indignações, ameaças, 
aborrecimentos, atitudes mesquinhas ou outras trivialidades. Ainda será necessário limar as arestas 
de nossa sociedade, e, entretanto, espera-se e inclusive exige-se que requerentes sejam insensíveis 
a certa quantidade de grosserias e comportamentos definitivamente indelicados e hostis. Não há 
nenhuma razão para a lei intervir em todos os casos nos quais os sentimentos de alguém são feridos” 
(Disponível em 
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=REST+2
d+TORTS+%c2%a7+46&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW6.01). 
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imprudente com a finalidade específica de infligir angústia emocional ou que o 

infrator tenha agido sabendo que a sua conduta provavelmente resultaria em 

angústia emocional. O segundo elemento é que a conduta do infrator tenha sido 

ultrajante e intolerável com base nas normas geralmente aceitas de decência e 

moralidade. O terceiro elemento a provar é que haja um nexo causal entre a conduta 

do infrator e a angústia emocional experimentada pela vítima. E o quarto elemento é 

a imposição de grave sofrimento emocional.223 

Como prova de sofrimento mental e emocional, em Carrey v. 

Piphus,224 uma ação na qual alguns alunos alegavam ter sido suspensos da escola 

sem os devidos trâmites processuais, a Suprema Corte observou que as 

indenizações fixadas com base na Lei dos Direitos Civis de 1871 (Civil Rights Act) 

deveriam ser regidas pelo princípio da compensação e que, embora o sofrimento 

mental e emocional causado pela própria violação dos seus direitos de defesa fosse 

justificada nos termos da lei, nem a probabilidade de tal prejuízo e nem a dificuldade 

de prová-lo eram tão significativos a ponto de justificar a concessão de indenizações 

compensatórias sem prova de que tal prejuízo realmente havia sido causado. 

Quanto à causação negligente de sofrimento emocional, sempre 

houve a preocupação de que o reconhecimento de fundamento para um pedido de 

indenização não relacionada a qualquer lesão corporal pudesse dar ensejo a um 

sem número de reivindicações banais, muitas das quais poderiam ser imaginadas ou 

                                                 
223 215 Va. 338 (1974), disponível em 
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?fn=_top&sv=Split&cite=215+Va+338&rp=%2ffind%2fdefault.
wl&vr=2.0&rs=WLW6.01.  
224 435 U.S. 247 (1978), disponível em 
http://web2.westlaw.com/Find/default.wl?findcite=435+US+266&TF=%7B27AE66B7-4EEF-11D5-
A99D-
000102463493%7D&RS=LAWS2.0&VR=2.0&SV=Split&FN=_top&MT=LawSchoolPractitioner&RP=%
2FWelcome%2FLawSchoolPractitioner%2Fdefault.wl&TC=%7B7340A334-4EEC-11D5-A99D-
000102463493%7D&Find.x=11&Find.y=11. 
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mesmo falsificadas, e a responsabilidade nesses casos seria imposta pelas 

consequências altamente remotas de um ato negligente.225 Havia preocupação 

também em razão da ausência de limite para o número de pessoas que pudessem 

sofrer sofrimento emocional como resultado de um determinado ato negligente, visto 

que "a incidência e a severidade de danos morais também são mais difíceis de 

prever do que os danos decorrentes de lesões corporais porque dependem de 

fatores psicológicos que normalmente não são aparentes para potenciais 

infratores."226 

Em razão de todas essas circunstânciasa, foram elaborados alguns 

testes pelo direito comum para se delimitar o direito de exigir ressarcimento por 

imposição negligente de sofrimento emocional. Essas regras ou testes baseiam-se 

no reconhecimento de que  

 
It would be an entirely unreasonable burden on all human activity if 
the defendant who has endangered one person were to be 
compelled to pay for the lacerated feelings of every other person 
disturbed by reason of it, including every bystander shocked at an 
accident, and every distant relative of the person injured, as well as 
all his friends.227 
O primeiro é referido como o teste de impacto físico. De acordo com 

esse teste, o requerente de indenização por danos morais decorrentes de um ato 

negligente deve ter concomitantemente sofrido lesão corporal ou dano físico 

                                                 
225 Maloney v. Conroy, 208 Conn. 392 (1988), disponível em 
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=208+Con
n.+392&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW6.01. 
226 Consolidated Rail Corp. v. Gottshall, 512 U.S. 532 (1994), disponível em  
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=512+U.S.
+532&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW6.01. 
227 “Seria um fardo inteiramente desproporcional sobre toda a atividade humana se o réu que tenha 
posto em perigo um individuo fosse obrigado a pagar pelos sentimentos de cada pessoa magoada 
por motivo de sua conduta, incluindo cada espectador abalado por um acidente, e cada parente 
distante da vitima, bem como todos os seus amigos”. W. Keeton, D. Dobbs, R. Keeton, & D. Owen, 
Prosser and Keeton on Law of Torts § 54 (5th ed. 1984), p. 366. 
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emconsequência da conduta do requerido228. Caso não haja ocorrido nenhum 

impacto físico, não importa o quão mínimo seja, o requerente não tem direito ao 

ressarcimento de danos.229 

O segundo teste, conhecido como teste da zona de perigo, limita o 

ressarcimento por dano emocional para as vitimas que apresentem um impacto 

físico como resultado da conduta negligente do requerido e as vítimas que foram 

expostas a situações de perigo e correram risco físico em razão da conduta do 

ofensor230. 

O terceiro teste foi enunciado em Dillon v. Legg.231 Nesse caso, 

Margery Dillon e uma de suas filhas, Cheryl, assistiram horrorizadas a um carro 

atingir e matar a irmã mais nova de Cheryl, Erin Lee, em um cruzamento de 

Sacramento, no Estado da Califórnia. Mãe e filha ajuizaram uma ação de 

indenização por danos morais contra o motorista responsável pela morte da criança. 

A Suprema Corte da Califórnia estabeleceu como regra, a partir desse caso, que a 

previsibilidade de trauma psíquico aos espectadores é a principal limitação da 

concessão de ressarcimento a terceiros por causa negligente de sofrimento 

emocional, e que qualquer ressarcimento por angústia emocional sofrida por 

                                                 
228 Spade v. Lynn & B.R. Co., 168 Mass. 285 (1897), disponível em 
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?fn=_top&sv=Split&cite=168+Mass.+285&rp=%2ffind%2fdefa
ult.wl&vr=2.0&rs=WLW5.12; Mitchell v. Rochester R. Co., 151 N.Y. 107, (1896), available at 
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?fn=_top&sv=Split&cite=151+N.Y.+107&rp=%2ffind%2fdefaul
t.wl&vr=2.0&rs=WLW5.12; Ewing v. Pittsburgh, C., C. & St. L.R. Co., 147 Pa. 40, (1892), disponível 
em  
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?fn=_top&sv=Split&cite=147+Pa.+40&rp=%2ffind%2fdefault.
wl&vr=2.0&rs=WLW5.12. 
229 96 A.L.R.5th 107, disponível em 
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?careo=D&tf=761&ncare=3&vr=2.0&tc=1&fn=_top&careodt=2
H&care=Y&mt=LawSchoolPractitioner&carerlt=CLID_FQRLT175210151_CaRE_1_N&rs=LAWS2.0&s
v=Split&serialnum=2002139400. 
230 96 A.L.R.5th 107. 
231 68 Cal. 2d 728 (1968), disponível em 
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=68+Cal.+
2d+728&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW5.12. 
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espectadores não se limita às pessoas que sofrem o dano físico ou que se 

encontram em perigo físico criado pela conduta do réu.232 

Nesse julgamento, o tribunal estabeleceu três fatores para 

determinar se o autor da conduta culposa deveria razoavelmente prever o prejuízo 

que seria causado ao requerente ou se o requerido devia ao requerente o dever de 

diligência: 

(1) Whether plaintiff was located near the scene of the accident as 
contrasted with one who was a distance away from it. (2) Whether 
the shock resulted from a direct emotional impact upon plaintiff from 
the sensory and contemporaneous observance of the accident, as 
contrasted with learning of the accident from others after its 
occurrence. (3) Whether plaintiff and the victim were closely related, 
as contrasted with an absence of any relationship or the presence of 
only a distant relationship.233 
 

Em 1994, no caso Consolidated Rail Corp. v. Gottshall, a Suprema 

Corte norteamericana referiu que, após o caso que ficou conhecido como Dillon, os 

tribunais de quase metade dos Estados norteamericanos tinham alterado seu 

entendimento para permitir que espectadores fora da zona de perigo obtivessem 

ressarcimento por sofrimento emocional em determinadas circunstâncias, por 

angústia emocional provocada pelo testemunho de lesão ou morte de terceiros –  

desde que parentes próximos do espectador – causado por negligência do 

                                                 
232 96 A.L.R.5th 107, disponível em  
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?careo=D&tf=761&ncare=3&vr=2.0&tc=1&fn=_top&careodt=2
H&care=Y&mt=LawSchoolPractitioner&carerlt=CLID_FQRLT175210151_CaRE_1_N&rs=LAWS2.0&s
v=Split&serialnum=2002139400. 
233 Se o requerente da indenização se encontrava próximo da cena do acidente, quando comparado à 
situação daquele que se encontrava a certa distância. (2) Se o choque resultou de um impacto 
emocional direto sofrido pelo requerente pela observação sensorial e contemporânea do acidente, 
quando comparado com o conhecimento do acidente por terceiros após a sua ocorrência. (3) Se o 
requerente e a vítima eram intimamente relacionados, quando comparado com a ausência de 
qualquer relação ou a existência de uma relação meramente distante.  
68 Cal. 2d 728 (1968), disponível em 
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=68+Cal.+
2d+728&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW5.12. 
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requerido. 

Depois de reconhecidos a dor e o sofrimento mental, é necessário 

lhes dar um valor financeiro. Existem algumas regras para a tarefa. A primeira é 

conhecida como a regra de ouro ou oferta de trabalho. Para avaliar a dor e o 

sofrimento mental em um caso concreto, os jurados são instados a considerar 

quanto pediriam em troca por sofrer a dor do requerente, seja gratuitamente ou 

como parte de um trabalho que exigisse que suportassem. Outra regra, conhecida 

como per diem, é uma variação da primeira. Ao aplicar o per diem, chega-se a um 

valor modesto por minuto ou por hora do valor do sofrimento, que é então convertido 

em um montante considerando um período de seis meses.  

A segunda categoria de danos no direito norteamericano são os 

chamados danos nominais, que são considerados aqueles danos de valor 

insignificante concedidos a um requerente que tenha conseguido provar a causa de 

seu pedido, mas não consegiui provar que tivesse direito a uma indenização 

compensatória. Danos nominais são  

 
 

a trifling sum awarded to a plaintiff in an action, where there is no 
substantial loss or injury to be compensated, but still the law 
recognizes a technical invasion of [the plaintiff’s] rights or a breach of 
the defendant’s duty, or in cases where, although there has been a 
real injury, the plaintiff’s evidence entirely fails to show its amount234. 
 

Os danos nominais são concedidos apenas para satisfazer um 

requisito técnico, quando não é possível comprovar uma soma pecuniária real ou 

                                                 
234 “uma soma insignificante deferida ao autor em uma ação na hipótese de inexistir perda ou prejuízo 
substancial a compensar, embora a lei reconheça a violação de um direito seu ou a violação de um 
dever do réu, ou em casos em que, embora tenha havido um prejuízo real, a evidência apresentada 
pelo requerente não consiga demonstrar o seu valor” (Black’s Law Dictionary. 6ª ed. 1990, p. 392).  
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que seja de outra forma considerada inadequada235. A fixação dos danos nominais 

não se destina a compensar o ofendido por uma suposta perda, mas sim tem a 

finalidade exclusiva de indicar a parte vencedora em um processo, mediante o 

reconhecimento da causa legal de pedir, mas em decorrência da qual não se fez 

prova de qualquer perda pecuniária. 

Das definições retro se pode afirmar que danos compensatórios e 

danos nominais são duas categorias completamente distintas. Em Zanakis-Pico v. 

Cutter Dodge, Inc., o relator Justice Akobas expressou a premente necessidade de 

esclarecer o sentido dos termos:  

 

It should be recognized that courts have not always been precise in 
their choice of terminology to describe particular damage awards. In 
some cases, although the plaintiff has made out a cause of action 
and presented sufficient proof of damages to warrant an assessment 
of compensatory damages, the loss or harm may be trivial in nature--
justifying nothing more than a minimal award. Courts have 
sometimes imprecisely characterized such minimal awards as 
"nominal damages." The use of the term "nominal damages" in these 
instances is technically incorrect, since the small monetary sum 
awarded is, in reality, compensatory for the injury sustained. It would 
be less confusing if the courts – and litigants – would use the term 
"minimal" rather than "nominal" to describe what are actually 
insubstantial or trivial compensatory damage awards.236 
 

                                                 
235 Edward C. Martin. Damages: cases, problems and materials. Cumberland School of Law. Samford 
University: Birmingham, 2005, p. 19. 
236 “Deve-se reconhecer que os tribunais nem sempre foram precisos na escolha da terminologia para 
descrever a concessão de danos especiais. Em alguns casos, embora o requerente tenha 
estabelecido uma causa de ação e apresentado provas suficientes do prejuízo para justificar uma 
avaliação de danos compensatórios, o prejuízo ou dano pode parecer banal por natureza – 
justificando a adjudicação/concessão de nada mais do que uma pequena indenização. Os tribunais 
têm por vezes, erroneamente, caracterizado tais indenizações como danos nominais. O uso do termo 
danos nominais nesses casos é tecnicamente incorreto, uma vez que a pequena soma pecuniária 
adjudicada é, na realidade, compensatória para o prejuízo sofrido. Seria menos confuso se os 
tribunais – e os litigantes – adotassem o termo mínimo e não nominal para descrever o que são 
realmente concessões de danos compensatórios triviais ou insignificantes” (98 Haw. 309 (2002), 
disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?bhcp=1&cite=98Haw+309&FN=%5Ftop&rs=LAWS2%2E0&str
Recreate=no&sv=Split&vr=1%2E0). 



                                                       

  

                                                                                                                                                  
 

      105 
 
   

Em Carey v. Phiphus, a Suprema Corte decidiu que danos nominais, 

diversamente dos danos compensatórios, devem ser concedidos sempre que o 

requerente comprove a violação de seus direitos, mas não consiga comprovar a 

ocorrência de prejuízo real. E declarou: 

 

Common-law courts traditionally have vindicated deprivations of 
certain absolute rights that are not shown to have caused actual 
injury through the award of a nominal sum of money. By making the 
deprivation of such rights actionable for nominal damages without 
proof of actual injury, the law recognizes the importance to organized 
society that those rights be scrupulously observed; but at the same 
time, it remains true to the principle that substantial damages should 
be awarded only to compensate actual injury or, in the case of 
exemplary or punitive damages, to deter or punish malicious 
deprivations of rights.237 

 
 

Por fim, a terceira e última espécie a ser estudada são os danos 

punitivos, "concedidos quando o requerido age em estado mental alterado e com 

falta grave."238  

It should be presumed that a plaintiff has been made whole by 
compensatory damages, so punitive damages should be awarded 
only if the defendant's culpability is so reprehensible to warrant the 
imposition of further sanctions to achieve punishment or 
deterrence.239  
 

                                                 
237 As cortes de países de common law tradicionalmente concedem indenizações por violações de 
certos direitos absolutos, que não parecem ter causado prejuízo real, por meio dos danos nominais. 
Ao conceder indenização por danos nominais àquele que teve seu direito violado, ainda que sem 
prova de prejuízo real, a lei reconhece o quão importante é para a sociedade organizada que esses 
direitos sejam escrupulosamente respeitados; mas, ao mesmo tempo, permanece fiel ao princípio de 
que danos substanciais devem ser concedidos apenas para compensar um prejuízo real ou, no caso 
de danos exemplares ou punitivos, para punir ou prevenir tais violações de direitos (435 U.S. 247 
(1978), disponível em 
http://web2.westlaw.com/Find/default.wl?findcite=435+US+266&TF=%7B27AE66B7-4EEF-11D5-
A99D-
000102463493%7D&RS=LAWS2.0&VR=2.0&SV=Split&FN=_top&MT=LawSchoolPractitioner&RP=%
2FWelcome%2FLawSchoolPractitioner%2Fdefault.wl&TC=%7B7340A334-4EEC-11D5-A99D-
000102463493%7D&Find.x=11&Find.y=11). 
238 Dan B. Dobbs. Law of remedies. 2ª ed. 1993. p. 468. 
239 "Deve-se presumir que o requerente sinta que o seu prejuízo foi reparado pelos danos 
compensatórios, de modo que os danos punitivos devem ser concedidos apenas se a culpabilidade 
do requerido seja tão repreensível que justifique a imposição de sanções adicionais a fim de alcançar 
o propósito da punição ou dissuasão" (BMW of North America v. Gore, 517 U.S. 559, 1996, p. 575). 
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Danos punitivos "não podem ser fixados sem que o ofendido tenha 

direito a outra espécie de danos já reconhecidos"240, o que equivale a dizer que não 

se concebe a existência de uma ação de indenização por danos punitivos como tal. 

Os danos punitivos somente serão concedidos quando o requerente tenha sofrido 

um dano juridicamente reconhecido e tenha direito ao menos de ser ressarcido pelos 

danos chamados nominais.241 

 

3.1.2 – Origem histórica dos danos punitivos na Ing laterra e sua aplicação nos 

Estados Unidos da América  

A origem da concessão das indenizações punitivas atuais é 

considerada Wilkes v. Wood, em 1763, na Inglaterra. John Wilkes publicou um 

panfleto intitulado North Briton, e foi acusado de ser calunioso e difamatório contra o 

Rei. Sua casa foi revistada e sua propriedade confiscada com base em um mandado 

real. Wilkes reclamou ter sofrido uma invasão de domicilio e pleiteou sanções 

exemplares, sob o fundamento de que uma pequena indenização pecuniária a titulo 

de danos não seria suficiente para evitar novas violações dos seus direitos civis. O 

júri lhe concedeu indenização punitiva de mil libras.  

O Presidente da Suprema Corte, Justice Pratt, declarou: 

 

Juries have it in their power to give damages for more than the injury 
received. Damages are designed not only as a satisfaction to the 
injured person, but likewise as a punishment to the guilty, to deter 

                                                 
240 Edward C. Martin. Damages: cases, problems and materials. Cumberland School of Law. Samford 
University: Birmingham, 2005, p. 22. 
241 No caso Basista v. Weir, o Tribunal de Apelações da Terceira Circunscrição dos Estados Unidos 
da América decidiu que danos nominais podem ser concedidos no caso de prisão ilegal, mesmo que 
não seja o caso de fixação de danos compensatórios; portanto, que danos nominais podem 
fundamentar uma indenização punitiva. (340 F.2d 74 (1965), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?DB=350&SerialNum=1965100352&FindType=Y&ReferenceP
ositionType=S&ReferencePosition=87&AP=&mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&vr=2.0&rs
=WLW6.01&RLT=CLID_FQRLT315016191&TF=756&TC=1&n=1. 
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from any such proceeding for the future, and as proof of the 
detestation of the jury to the action itself.242 
 

Em um caso relacionado, Huckle v. Money, o requerente Huckle era 

aprendiz em uma gráfica e foi detido sob a suspeita de ter impresso o mesmo 

periódico North Briton. Huckle permaneceu detido por um período de seis horas e 

não sofreu nenhum dano físico. O requerido justificou a sua conduta de detenção de 

Huckle com um mandado expedido pelo Secretário de Estado com ordens para deter 

os funcionários daquele jornal. A justificativa foi rejeitada pelo Presidente da 

Suprema Corte e o requerente foi ressarcido por perdas e danos no valor de 

trezentas libras.243 O governo recorreu da decisão sob o fundamento de que a 

indenização era excessiva, tendo em conta os elementos concretos, ou seja, o 

montante de danos reais ou materiais, a breve detenção de Huckle e a maneira com 

que havia sido tratado pelo governo. O recurso não foi provido e, ao tornar pública a 

decisão do tribunal, o Presidente da Suprema Corte justificou: 

 

If the jury had been confined by their oath to consider the mere 
personal injury only, perhaps £20 damages would have been thought 
damages sufficient; but the small injury done to the plaintiff, or the 
inconsiderableness of his station and rank in life, did not appear to 
the jury in that striking light in which the great point of law touching 
the liberty of the subject appeared to them at the trial; they saw a 
magistrate over all the king's subject, exercising arbitrary power, 
violating Magna Charta, and attempting to destroy the liberty of the 
kingdom, by insisting upon the legality of this general warrant before 
them; they heard the king's counsel, and saw the Solicitor of the 

                                                 
242 Júris detêm o poder de conceder danos maiores do que o prejuízo sofrido. Os danos são 
concebidos não apenas como uma satisfação a vitima, mas também como uma punição para os 
culpados, para dissuadir qualquer conduta semelhante no futuro e como uma prova da aversão do júri 
para com a própria ação (Mark Peterson. Syam Sarma. Michael Shanley, Punitive damages: empirical 
findings. The Institute for Civil Justice. 1987, p. 2). 
243 O caso foi citado no caso Beckwith v. Bean (98 U.S. 266, de 1878), disponível em  
http://web2.westlaw.com/search/default.wl?rltdb=CLID_DB504918132&vr=2.0&eq=search&sv=Split&f
n=_top&action=Search&origin=Search&mt=LawSchoolPractitioner&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&rs=L
AWS2.0&sskey=CLID_SSSA45018132&method=TNC&query=+%22punitive+damages%22&service=
Search&db=sct. 
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Treasury, endeavoring to support and maintain the legality of the 
warrant in a tyrannical and severe manner; these are the ideas which 
struck the jury on the trial, and I think they have done right in giving 
exemplary damages. To enter a man's house by virtue of a nameless 
warrant, in order to procure evidence, is worse than the Spanish 
inquisition, a law under which no Englishman would wish to live an 
hour; it was a most daring public attack made upon the liberty of the 
subject: I thought that the twenty-ninth chapter of Magna Charta […], 
which is pointed against arbitrary power, was violated.244 
 
 
Embora esses casos sejam considerados os primeiros casos 

relacionados a danos punitivos, a instituição que deu origem aos danos punitivos 

modernos vinha se desenvolvendo na Inglaterra desde o século XIII. Pollock e 

Maitland fazem referência aos Atos do Parlamento que concediam indenização em 

dobro para delitos contra pessoas religiosas e narram que o Parlamento aprovou 

cerca de 65 atos que aprovavam a indenização em dobro, triplo e quádruplo entre os 

anos de 1275 e 1753.245 

Algumas teorias pretendem explicar o desenvolvimento da doutrina 

dos danos punitivos mediante a perquirição de suas finalidades. Embora nenhuma 

das teorias possa ser apontada como a mais historicamente precisa, todas elas 

ilustram de algum modo a origem da instituição.  

                                                 
244 Se o júri tivesse sido limitado por juramento a considerar apenas a lesão corporal, talvez uma 
indenização no valor de vinte libras tivesse sido considerada suficiente; entretanto, o pequeno 
prejuízo sofrido pelo requerente, ou a insignificância de sua posição social, não foram considerados 
pontos relevantes para o júri em face da importante questão de direito da liberdade do individuo 
levantada no julgamento; o que o júri viu foi um mensageiro do Rei exercendo poder arbitrário, 
violando a Carta Magna e tentando destruir a liberdade do Reino, insistindo sobre a legalidade do 
mandado; e ouviram o Conselheiro do Rei e viram o Advogado do Tesouro, empenhados em apoiar e 
manter a legalidade do mandado de forma tirânica e severa; essas foram as impressões do júri 
durante o julgamento, e acredito que os jurados fizeram bem em conceder danos exemplares. Invadir 
a casa de um indivíduo em virtude de um mandado qualquer, a fim coletar evidencias, é pior que a 
Inquisição Espanhola, uma lei sob a qual nenhum inglês viveria por uma hora; foi um ataque público 
audacioso contra a liberdade individual; acredito que o 29º capítulo da Carta Magna (...), que se 
posiciona contra o poder arbitrário, foi violado. 
245 F. Pollock. F. Maitland. The history of English law before the time of Edward I (A história do direito 
inglês antes de Eduardo I), 1895. p. 524. 
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A primeira teoria afirma que a doutrina dos danos punitivos foi 

desenvolvida para justificar veredictos excessivos.  

Os júris começaram a avaliar indenizações pecuniárias no século 

XIII e a falta de experiência na decisão deu origem a indenizações de valores não 

uniformes. Os tribunais ingleses desenvolveram o writ of attaint, que 

responsabilizava os jurados por vereditos equivocados, punindo-os com a perda de 

seus bens e sua detenção. Por volta do século XVI, o writ of attaint caiu em desuso e 

a solução para um veredicto errôneo passou a ser um novo julgamento pelos 

próprios tribunais. Uma vez que essas cortes não aceitavam o papel fundamental 

das courts of equity (tribunais de equidade) na correção de vereditos excessivos, os 

próprios tribunais começaram a elaborar normas para avaliar e determinar o 

montante de danos, embora ainda fossem relutantes em interferir nas indenizações 

concedidas pelo júri. Assim, a doutrina de danos punitivos passou a ser usada para 

justificar as indenizações de caráter excessivo, condizente com as perdas ou danos 

reais sofridos pelo requerente.246  

Outra teoria afirma que a doutrina dos danos punitivos foi 

desenvolvida a fim de conceder indenizações por sofrimento psicológico quando 

esse fato era considerado um elemento típico do verdadeiro prejuízo sofrido ou 

quando o dano concreto ou real não constituísse fundamento suficiente para uma 

ação judicial. Essa teoria leva em consideração que, durante a maior parte dos 

séculos XVIII e XIX, os tribunais ingleses concederam ressarcimento de danos 

exclusivamente aos casos em que fosse possível determinar um valor pecuniário. A 

única exceção para a concessão de uma indenização por sofrimento mental eram os 

                                                 
246 Linda L. Schlueter. Kenneth R. Redden. Punitive damages. 4ª ed. Lexis Publishing, 1995. p.6-7. 
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casos em que o sofrimento mental fosse o componente principal do dano fático, 

como nos casos de difamação, prisão ilegal ou adultério. Danos punitivos eram 

usados para justificar a indenização nos casos que não fossem classificados como 

exceção.247  

A indenização por danos imateriais também é considerada uma 

razão para o desenvolvimento da doutrina de danos punitivos. Visto que no direito 

comum danos morais como sentimentos feridos, dignidade ofendida e insultos não 

estavam sujeitos a ressarcimento, as indenizações concedidas nesses casos eram 

geralmente baseadas em circunstâncias agravantes. Por exemplo, em Tullidge v. 

Wade as circunstâncias agravantes foram a hora e o lugar, ou seja, quando e onde 

ocorreu o insulto, uma vez que se reconheceu que ser insultado no Royal Exchange 

era muito mais grave do que ser insultado em uma sala privada.248  

Apesar de alguns estudiosos afirmarem que a concessão de danos 

punitivos tinha a finalidade de compensação, não há consenso sobre o assunto,249 e 

há uma teoria que afirma que a doutrina de danos punitivos tenha sido elaborada 

com o propósito de dissuadir infratores.250  

Outra teoria defende que os danos punitivos surgiram no direito civil 

porque o direito penal não tratava de violações contra a pessoa e violações contra o 

patrimônio da mesma maneira, já que pequenos prejuízos ao patrimônio eram 

                                                 
247 Linda L. Schlueter. Kenneth R. Redden. Punitive damages. 4ª ed. Lexis Publishing, 1995. p. 7-8.  
248 Linda L. Schlueter. Kenneth R. Redden. Punitive damages. 4ª ed. Lexis Publishing, 1995. p. 8.  
249 Anthony J. Sebok, no artigo “What did punitive damages do? Why misunderstanding the history of 
punitive damages matters today” (O que os danos punitivos fizeram? Por que interpretar 
incorretamente a história dos danos punitivos importa hoje) (78 CHIKLR 163) (2003), afirma que os 
danos punitivos nunca foram impostos com a finalidade de compensação. Disponível em 
http://web2.westlaw.com/Find/default.wl?findcite=78+CHIKLR+163&TF=%7B27AE66B7-4EEF-11D5-
A99D-
000102463493%7D&RS=LAWS2.0&VR=2.0&SV=Split&FN=_top&MT=LawSchoolPractitioner&RP=%
2FWelcome%2FLawSchoolPractitioner%2Fdefault.wl&TC=%7B7340A334-4EEC-11D5-A99D-
000102463493%7D&Find.x=9&Find.y=10. 
250 Linda L. Schlueter. Kenneth R. Redden. Punitive damages. 4ª ed. Lexis Publishing,1995. p. 9. 
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tratados mais severamente do que ofensas contra a pessoa em geral. E que, por 

essa razão, concluiu-se pela necessidade de se alcançar o equilíbrio em termos de 

punição para delitos menores.251  

Por fim, a última teoria a respeito da origem dos danos punitivos 

afirma que a doutrina foi desenvolvida para evitar atos de vingança. Uma vez que o 

ofendido/requerente já tinha conhecimento de que lhe seria fixada uma indenização 

superior ao montante de suas perdas ou prejuízos reais, estaria menos propenso a 

atos de vingança, e essa circunstância por si justificaria uma indenização maior.252  

Ao longo dos anos, não houve consenso sobre a origem e a 

finalidades da doutrina dos danos punitivos na Inglaterra. 

Em Rookes v. Barnard, em 1964, Lord Devlin estabeleceu duas 

categorias de danos além dos danos compensatórios. Ele distinguiu “aggravated 

damages” (danos agravados) de “exemplary damages” (danos exemplares) e 

delimitou as hipóteses de arbitramento da segunda espécie a dois tipos de casos, 

sendo o primeiro aquele no qual se verifica ação opressiva e arbitrária dos agentes 

do governo e o segundo aquele em que o requerido agia de forma calculada de 

modo a obter lucro superior à indenização que usualmente seria concedida ao 

ofendido/requerente.253 De acordo com a decisão em Rookes v. Barnard, os danos 

exemplares excediam o montante necessário para a indenização e tinham por 

objetivo punir o requerido pelo seu mau comportamento.254 E, quanto aos danos 

agravados, que, ao contrário dos danos exemplares, eram compensatórios por 

                                                 
251 Linda L. Schlueter. Kenneth R. Redden. Punitive damage. 4ª ed. Lexis Publishing, 1995, p. 9-10. 
252 Linda L. Schlueter. Kenneth R. Redden. Punitive damage. 4a  ed. Lexis Publishing: 1995, p. 10. 
253 The Law Commission. Consultation Paper 132, Aggravated, Exemplary and Restitutionary 
Damages. 1993. p. 15. 
254 Steve Hedley. Tort (Ato ilícito). Butterworths Core Text Series. 4ª ed. Inglaterra: LexisNexis, 2004. 
p. 304. 
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natureza,255 eram concedidos em casos em que os prejuízos não podiam ser 

calculados com precisão, como acontecia em hipóteses como difamação, prisão 

ilegal e acusação caluniosa. 

 

Factors such as the defendant’s behavior, his intentions and motives, 
his high-handed, malicious, or oppressive manner may be taken into 
account in assessing the aggravation of the injury to the claimant’s 
feelings of dignity and pride, thus producing additional sums which 
are normally quite moderate but which, in discrimination cases, can 
amount to several thousand pounds.256  
 

Em Broome v. Cassel, em 1972, a Câmara dos Lordes reafirmou a 

distinção entre danos agravados e exemplares, mas declarou que o "discurso de 

Lord Devlin não devia ser lido literalmente, como um estatuto, mas ser interpretado 

amplamente e com flexibilidade”257 Embora a distinção entre as categorias citadas 

em Rookes v. Barnard tenha sido aceita em teoria, revelou-se de difícil aplicação na 

prática e é possível afirmar que tenha tido pouca importância antes desse caso, 

“pois se julgava que danos exemplares, como danos agravados, pudessem ser 

concedidos em qualquer caso de delito”.258 Atualmente, a distinção entre as duas 

categorias de danos continua mantida, e a fixação de uma ou de outra depende das 

circunstâncias do caso concreto.259  

                                                 
255 W. V. H. Rogers. Winfield and Jolowicz on tort (Winfiled e Jolowicz sobre ato ilícito). 16ª ed. Sweet 
& Maxwell, 2002. p. 750. 
256 “Fatores como o comportamento do réu, suas intenções e motivos, sua conduta autoritária, mal 
intencionada ou opressiva podem ser considerados na avaliação do agravamento do prejuízo aos 
sentimentos de dignidade e orgulho do requerente, possibilitando a obteção de quantias adicionais, 
que embora fossem normalmente bastante moderadas, podiam ascender a vários milhares de libras 
em casos de discriminação” (Simon Deakin. Angus Johnston. Basil Markesinis. Leis sobre ato ilícito. 
5ª ed. Clarendon Press, 2003, p 784-5).  
257 The Law Commission. Consultation Paper 132, Aggravated, Exemplary and Restitutionary 
Damages. 1993. p. 15. 
258 W. V. H. Rogers. Winfield and Jolowicz on tort. 16ª ed. Sweet & Maxwell, 2002, p. 751. 
259 Em entrevista com o advogado inglês Adrien Jenkala, realizada na cidade de Durhan, na 
Inglaterra, no dia 31 de julho de 2005, o profissional deu o seguinte exemplo: se durante uma briga 
entre duas pessoas uma terceira é ferida na face, sem intenção do ofensor, essa vítima terá direito a 
uma indenização por danos agravados, em razão do comprotamento genérico do ofensor. Mas se o 
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Em 1993, a Comissão de Direito iniciou um processo de consulta 

relacionado a danos agravados, exemplares e indenizatórios e declarou que a 

incerteza naquele momento era "muito semelhante àquela que existia antes de 

Rookes v. Barnard para o caso de indenizações anteriormente indiferenciadas.”260 

Visto que os consultados apresentavam uma série de opiniões divergentes, em 1995 

foi iniciada outra consulta a fim de alcançar um amplo consenso. A Comissão de 

Direito 261 concluiu  

exemplary damages should be retained but the law should be 
restated and rationalized so that they were available for any tort or 
equitable wrong (but not for breach of contract) where the defendant 
has ‘deliberately and outrageously disregarded the plaintiff’s rights’. 
However, the government has indicated that it is not at present 
minded to legislate.262 
 

Os Estados Unidos da América foram uma colônia inglesa e os 

americanos não queriam que a sua lei fosse definida pelo povo inglês. Por essa 

razão, ao aprovar a Declaração de Direitos Humanos (Bill of Rights), as colônias 

americanas estabeleceram que todos os julgamentos, mesmos no caso de ações 

civis, seriam feitos pelos seus próprios pares, e não por um juiz togado. Doze 

jurados selecionados devem chegar a um veredicto unânime com base nas provas 

apresentadas. Eles decidem o caso juntos, conversando uns com os outros e 

tentando convencer os demais de forma a obter uma decisão unânime. Os jurados 

                                                                                                                                                         
ofensor dolosamente atingir a terceira pessoa na face, a vítima terá direito a uma indenização por 
danos exemplares, tembém denominados punitivos.    
260 The Law Commission. Consultation Paper 132, Aggravated, Exemplary and Restitutionary 
Damages. 1993. p.  17. 
261 The Law Commission. Consultation Paper 132, Aggravated, Exemplary and Restitutionary 
Damages. 1993. p. 20. 
262 “Danos exemplares deveriam ser exigidos para qualquer ato ilícito ou erro equitativo (mas não por 
quebra de contrato) onde o réu tivesse deliberadamente e escandalosamente ignorado os direitos do 
requerente, embora, para isso, a lei devesse ser reiterada e racionalizada. No entanto, o governo vem 
indicando que no momento não está disposto a legislar sobre o assunto” (W. V. H. Rogers. Winfield 
and Jolowicz on Tort. 16a edição. Sweet & Maxwell, 2002, p. 757). 
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não podem fazer perguntas às testemunhas durante o julgamento e não podem 

discutir com os outros antes da conclusão do testemunho.263 

O primeiro caso a enunciar a doutrina de danos punitivos nos EUA é 

considerado o caso de Coryell v. Colbough,264 em 1791. Tratava-se de uma ação de 

violação da promessa de casamento e o juiz togado instruiu o júri afirmando que o 

prejuízo sofrido era da pior espécie e que a conduta do requerido tinha destruído a 

paz e as perspectivas da vitima e era o tipo de prejuízo que deixaria as famílias e os 

pais destruídos pela ruína de seus filhos. O juiz também instruiu o júri  

 

they were not to estimate the damages by any particular proof of 
suffering or actual loss; but to give damages for example's sake, to 
prevent such offenses in future; and also to allow liberal damages for 
the breach of a sacred promise and the great disadvantages which 
must follow to her through life. That in [that] case they were to 
consider not only the past injury, but every consequence in future. He 
repeated in very strong terms his detestation of such conduct, and 
told the jury they were bound to no certain damages, but might give 
such a sum as would mark their disapprobation, and be an example 
to others.265 
Durante a primeira metade do século XIX, a justificativa 

compensatória dos danos exemplares foi invocada com cada vez menos frequência, 

                                                 
263 Fernanda Galizia Noriega. Testifying under oath in a criminal case? (Testemunhando sob 
juramento em uma ação penal?). Dissertação de mestrado na Samford University. Birmingham, AL, 
USA, 2003, p. 44. 
264 1 N.J.L. 77 (1791), disponível em  
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=1+N.J.L.+
77&rp%20=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW5.1, caso citado em Coil v. Wallace, 24 N.J.L. 291 
(1854), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?DB=3450&SerialNum=1854008127&FindType=Y&AP=&mt=L
awSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&vr=2.0&rs=WLW6.02&RLT=CLID_FQRLT20357222&TF=75
6&TC=1&n=1.  
265 “não estimar os danos com base em qualquer prova particular de sofrimento ou de perda real; mas 
para conceder danos por uma questão de exemplificação, para evitar tais delitos no futuro; e também 
para permitir danos liberais para a quebra de uma promessa sagrada e as grandes desvantagens que 
a acompanhariam por toda a vida. Que naquele caso deveriam considerar não só o prejuízo passado, 
mas cada consequência futura. Ele reiterou sua aversão a tal conduta e disse aos jurados que não 
estavam sujeitos a nenhum determinado dano, mas que poderiam conceder soma que expressasse a 
sua desaprovação, e estabelecer um exemplo para os demais casos” (1 N.J.L. 77 (1791), disponível 
em  
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=1+N.J.L.+7
7&rp%20=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW5.1).  
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e se verificou uma incidência crescente de ressarcimento de prejuízo efetivo pelo 

sofrimento mental infligido.266  

Em Macnamara v. King, 267 um caso de briga e lesão corporal, em 

1845, o tribunal permitiu que o requerente provasse que era pobre e que o requerido 

era rico. O juiz instruiu os jurados afirmando que, se considerassem o requerido 

culpado, estariam autorizados a levar em consideração as circunstâncias das partes, 

e o veredito foi dado em favor do requerente pelo montante de U$650. O requerido 

apelou e a Suprema Corte de Illinois declarou que “[t]he more affluent, the more able 

[the defendant] is to remunerate the party he has wantonly injured. In this class of 

cases, the jury may give exemplary damages, not only to compensate the plaintiff, 

but to punish the defendant268.  

Por volta de 1850, a doutrina dos danos punitivos já estava 

consolidada nos Estados Unidos da América e não havia dúvida de que a sua 

concessão não tinha efeito indenizatório, mas sim o propósito de punir o infrator. Em 

1851, a Suprema Corte declarou em Day v. Woodworth: 

 
It is a well-established principle of the common law, that in actions of 
trespass and all actions on the case for torts, a jury may inflict what 
are called exemplary, punitive, or vindictive damages upon a 
defendant, having in view the enormity of his offense rather than the 
measure of compensation to the plaintiff. We are aware that the 
propriety of this doctrine has been questioned by some writers; but if 
repeated judicial decisions for more than a century are to be received 
as the best exposition of what the law is, the question will not admit 

                                                 
266 Linda L. Schlueter & Kenneth R. Redden. Punitive damage. 4a ed. Lexis Publishing: 1995, p. 15. 
267 7 Ill. 432 (1845), disponível em  
http://web2.westlaw.com/Find/default.wl?findcite=7Ill432&TF=%7B27AE66B7-4EEF-11D5-A99D-
000102463493%7D&RS=LAWS2.0&VR=2.0&SV=Split&FN=_top&MT=LawSchoolPractitioner&RP=%
2FWelcome%2FLawSchoolPractitioner%2Fdefault.wl&TC=%7B7340A334-4EEC-11D5-A99D-
000102463493%7D&Find.x=11&Find.y=7. 
268 “quanto mais abastado, mais capaz seria (o réu) de ressarcir a parte injustificadamente lesada”. 
Em casos desse tipo, o júri pode conceder danos exemplares, não só para compensar a parte 
requerente, mas para punir o réu”. Idem. 
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of argument.269  
 

Ao longo dos anos, a jurisprudência de praticamente todos os 

Estados estabeleceu que o efeito do reconhecimento dos danos punitivos era punir o 

infrator e dissuadi-lo, bem como aos demais membros da sociedade, de repetir 

condutas semelhantes. 

Embora a doutrina dos danos punitivos tenha sido bem sedimentada 

nos Estados Unidos da América, nunca se chegou a um consenso quanto à justiça 

de sua fixação. Sempre houve entendimentos tanto a favor quanto contra.  

Atualmente, vários estudiosos afirmam que a situação atual de 

concessão de danos punitivos não admite continuidade. Alguns problemas citados 

são a indefinição dos critérios para estabelecer qual a espécie de responsabilidade 

para a fixação de danos punitivos, a responsabilidade civil por atos de terceiros, a 

discricionariedade dos júris, o uso da riqueza do réu como uma variável e a ausência 

de normas e critérios coerentes e uniformes para a quantificação dos danos 

punitivos.270 “A fragilidade de argumentos justos e eficientes a favor do atual rumo da 

lei, combinada com a força dos argumentos contrários, demonstra que o atual 

                                                 
269 “É um princípio amplamente reconhecido do direito comum, que em ações de 
transgressão/invasão de propriedade privada e em todos os casos de delitos, um júri pode infligir os 
chamados danos exemplares, punitivos ou vingativos ao réu, tendo em conta a enormidade de sua 
ofensa ao invés da medida de compensação para o requerente. Temos ciência de que a legitimidade 
dessa doutrina tem sido questionada por alguns escritores; mas se repetidas decisões judiciais há 
mais de um século são reconhecidas como a melhor exposição do que é a lei, a questão não admite 
argumentação” (54 U.S. 363 (1851), disponível em 
http://web2.westlaw.com/Find/default.wl?findcite=54+U.S.+%2813+How.%29 
+363&TF=%7B27AE66B7-4EEF-11D5-A99D-000102463493%7D&RS=LAWS2.0 &VR=2.0&%20SV 
=Split& FN=_ top&MT=%20LawSchoolPractitioner&%20RP=%2FWelcome%2FLawSchoolPractitioner 
%2Fdefault.wl& TC =%7B7340A334-4EEC-11D5-A99D-000102463493%7D&Find.x=14&Find.y=8. 
270 Dorsey D. Ellis, Jr. Fairness and Eficiency in the law of punitive damages (Justiça e Eficiência na 
lei dos danos punitivos) (56 S. Cal. L. Rev. 1) (1982). 
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posicionamento judicial em relação aos danos punitivos está decididamente 

equivocado”.271  

De acordo com estudiosos contrários aos danos punitivos, os 

montantes crescentes concedidos a titulo de danos punitivos pelos júris em todo o 

país deu origem a uma crise que atinge os domínios econômicos e sociais, e é uma 

das principais causas da crise das empresas seguradoras.  

No dia 13 agosto de 1991, o então Vice-Presidente Dan Quayle 

entregou um parecer durante a reunião anual da Ordem dos Advogados dos 

Estados Unidos da América (American Bar Association), no qual eram enumeradas 

cinquenta propostas para melhorar o sistema judiciário civil. As propostas haviam 

sido desenvolvidas por um grupo que fazia parte do Conselho Presidencial de 

Competitividade, estabelecido pelo então Presidente George Bush para rever a 

regulamentação governamental a fim de avaliar o seu efeito sobre a competitividade 

dos Estados Unidos da América no mercado mundial.272 Naquela época, o Vice-

Presidente Dan Quayle disse: 

 
Another item of great concern to the Council is punitive damages. 
These damages, of course, become an issue only after an injury is 
found and a compensatory sum is calculated. By definition, punitives 
aren't essential to compensation; in fact, some jurisdictions don't 
even have them. Most do, though, because for centuries they've 
been viewed, I think properly, as an effective punishment and 
deterrent for outrageous conduct.  
The problem is that the method of assessing punitive damages has 
developed over the years without any real structure or limits. Even a 
casual observer knows that, in the last several decades, punitive 
damages have grown dramatically in both frequency and size. What 
began as a sanction only for the most reprehensible conduct has 

                                                 
271 Dorsey D. Ellis, Jr. Fairness and Eficiency in the law of punitive damages (Justiça e Eficiência na 
lei dos danos punitivos) (56 S. Cal. L. Rev. 1) (1982). 
272 Janie L. Shores, “A Suggestion for Limited Tort Reform: Allocation of Punitive Damages Awards to 
Eliminate Windfalls”, 44 Ala. L. Rev. 1, 61 (1992). pp. 72-3, citando David Margolick, Address by 
Quayle on Justice Proposals Irks Bar Association, N.Y. Times, Aug. 14, 1991. p. A1. 
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now become almost routine. In California, estimates are that one in 
every ten jury awards now includes punitive damages, in amounts 
averaging more than $3 million. And as these awards become more 
common, so do the instances of their arbitrary, even freakish 
application.273 
 
E enquanto alguns estudiosos declaram abertamente que a doutrina 

de danos punitivos tenha alcançado um limite perigoso, outros afirmam que não há 

nenhuma crise real, mas na verdade uma situação criada artificialmente por grupos 

potencialmente responsáveis por futuros danos punitivos, cujos interesses seriam 

beneficiados pela alteração do ônus da prova, com a redução ou mesmo a 

eliminação dos danos punitivos em todo o país.274   

Os mesmos autores defenderam que, desde a década de 1980, o 

debate deixou de ser jurídico e acadêmico para se tornar "um debate de política 

pública altamente politizado sobre os supostos efeitos negativos dos danos punitivos 

na sociedade e na economia americana" e afirmaram que as reivindicações dos 

                                                 
273 “Outro motivo de grande preocupação para o Conselho são os danos punitivos. Esses danos, 
naturalmente, tornam-se um problema somente após um prejuízo ser verificado e ser calculado um 
montante compensatório. Por definição, danos punitivos não são essenciais à reparação; na verdade, 
algumas jurisdições nem sequer adotam a doutrina. Entretanto, a maioria adota, porque há séculos a 
concessão de danos punitivos vem sendo considerada, acredito, corretamente, como uma punição 
eficaz e dissuasória de conduta ultrajante. O problema é que o método de avaliação dos danos 
punitivos desenvolveu-se ao longo dos anos sem quaisquer limites ou estrutura. Mesmo um 
observador leigo sabe que, nas últimas décadas, a concessão de danos punitivos vem aumentando 
dramaticamente em frequência e valor. O que começou como uma sanção exclusiva para condutas 
duramente censuráveis passou a ser quase rotina. Na Califórnia, estima-se que uma em cada dez 
indenizações concedidas pelo júri inclui danos punitivos, em montantes de uma média de mais de 
US$3 milhões. E conforme essas indenizações tornam-se mais frequentes, também se multiplicam os 
casos de sua aplicação arbitrária e extravagante”. 
274 Amelia J. Toy. Statutory punitive damage caps and the profit motive: an economic perspective (40 
Emory L.J. 303) (1991). Em 1931, Clarence Morris, um defensor da aplicação de danos punitivos, 
argumentou que na época não havia provas abordando os principais desafios da doutrina de danos 
punitivos, que basicamente consideravam se os réus haviam sido submetidos a vereditos envolvendo 
excessivas somas de dinheiro; se os júris eram excessivamente suscetíveis às reivindicações de altas 
indenizações por parte do requerente; e, se juízes eram incapazes de controlar indenizações 
excessivas e injustas. O professor Morris alegava que a fim de determinar as consequências sociais 
da doutrina deveriam ser recolhidos e examinados dados empíricos sobre danos punitivos (Clarence 
Morris, Punitive Damages in Tort Cases, 44 Harv. L. Rev. 1173. 1931). Em 1990, Daniels & Martin 
afirmaram que muito pouco havia mudado em mais de meio século desde o comentário do professor 
Morris, já que ainda havia muito pouca evidência empírica no que se referia aos danos punitivos. 
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estudiosos contra os danos punitivos baseiam-se em proposições infundadas e 

submetidas a interpretação questionável. 

Estudiosos a favor dos danos punitivos argumentam que os 

escassos dados empíricos existentes revelam que as alegações de crise são muito 

exageradas.  

O aumento das questões envolvendo danos punitivos resultou em 

várias consultas à Suprema Corte Norteamericana. Em Aetna Life Insurance Co. v. 

Lavoie, o tribunal observou que a contestação de danos punitivos com base em seu 

caráter excessivo, conforme as 8ª e 14ª emendas "levantou questões pertinentes 

que, em um momento favorável, deverão ser resolvidas.” Dois anos mais tarde, foi 

requerido à Suprema Corte, no caso Bankers Life & Casualty Co. v. Crenshaw, que 

decidisse se a concessão de danos punitivos representava uma violação da 8ª 

Emenda. O Tribunal recusou-se a emitir pronunciamento sobre a questão nesse 

caso, mas abordou essa discussão em Browning-Ferris Industries v. Kelco Disposal, 

Inc. Em Browning-Ferris, a Suprema Corte rejeitou o argumento de que a 8ª Emenda 

limita a concessão de danos punitivos, mas deixou em aberto se a concessão de 

danos punitivos a critério do júri viola a cláusula do devido processo legal da 14ª 

Emenda. A Suprema Corte se pronunciou sobre o fato em Pacific Mutual Life 

Insurance Co. v. Haslip, estabelecendo que a concessão de danos punitivos não é 

por si só uma violação das disposições do devido processo legal da 14ª Emenda. 

Representando a maioria, Justice Blackmun declarou, "Não podemos afirmar que o 

método usado pelo direito comum para avaliar os danos punitivos seja tão 

intrinsecamente injusto a ponto de negar o devido processo e agir por si só de modo 
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inconstitucional." No entanto, prosseguiu afirmando a preocupação do tribunal sobre 

o descontrole na concessão de danos punitivos.   

Mais adiante, no caso Honda v. Oberg, 512 US 415 (1994), e em 

BMW of North America v. Gore, 517 US 559 (1996), a Suprema Corte reconheceu 

que existem limites constitucionais para a concessão de danos punitivos. No caso 

Honda,275 o Tribunal considerou que a revisão judicial do valor das indenizações 

punitivas concedidas pelos júris era uma questão constitucional. E em BMW,276 o 

Tribunal considerou o veredicto de danos punitivos de $2.000.000 

inconstitucionalmente excessivo. Em Cooper Industries, Inc. v. Leatherman Tool 

Group, Inc., 532 US 424 (2001),277 a Suprema Corte decidiu que o valor dos danos 

punitivos não pode ser discutido em sede de recurso, tendo em vista que não é um 

fato considerado pelo júri. In State Farm Mutual Insurance Company v. Campbell, 

538 U.S. 408 (2003),278 as orientações que haviam sido articuladas no caso BMW – 

culpabilidade, proporção e sanção para condutas ilícitas similares – foram refinadas. 

Além de decisões judiciais que limitam danos punitivos, muitos 

estados promulgaram leis com o objetivo de limitar a frequência e o valor das 

indenizações punitivas. Algumas leis limitaram o ressarcimento de danos punitivos a 

                                                 
275 Disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=512+U.S. 
+415&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW6.01. 
276 Disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=517+U.S.+
559&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW6.01. 
 
277 Disponível em 
http://web2.westlaw.com/Find/default.wl?findcite=%2C+532+U.S.+424+&TF=%7B27AE66B7-4EEF-
11D5-A99D-
000102463493%7D&RS=LAWS2.0&VR=2.0&SV=Split&FN=_top&MT=LawSchoolPractitioner&RP=%
2 FWelcome%2FLawSchoolPractitioner%2Fdefault.wl&TC=%7B7340A334-4EEC-11D5-A99D-
000102463493%7D&Find.x=6&Find.y=8 
278 Disponível em http://web2.westlaw.com/find/default.wl?cite=538+U.S.+408&rs=LAWS2.0&vr=1.0. 
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casos nos quais o requerido age com malícia, exigência mais rigorosa do que aquela 

de conduta negligente; e algumas leis passaram a exigir que o requerente 

apresentasse provas da conduta exigida, por meio de evidência clara e convincente, 

exigência mais rigorosa do que aquela de preponderância de provas.  

Em 05 de janeiro de 2005, o então Presidente George W. Bush 

visitou Collinsville, no Estado de Illinois, para discutir aspectos da reforma de 

responsabilidade médica. As diretrizes do Presidente para abordar a crise de 

responsabilidade médica incluíam "reservar danos punitivos para casos graves em 

que essa indenização seja justificável e limitar danos a montantes razoáveis”.279 

Ao comentar a reforma de responsabilidade médica proposta pelo 

Presidente Bush, Susan Dentzer, representante do Online Newshour observou: 

 

The president's preferred reform legislation also includes limits on so-
called punitive damages, aimed at punishing doctors or hospitals in 
especially egregious malpractice cases. These would be capped at 
whatever number is greater: $250,000, or twice the amount of so-
called economic damages awarded for medical costs and lost wages.  
And for lawsuits involving medical devices and prescription drugs, 
punitive damages would be prohibited altogether. That would 
especially benefit pharmaceutical manufacturers like Merck. The 
company now faces a multibillion-dollar legal liability over its formerly 
best-selling painkiller, Vioxx, it's off the market now due to 
heightened risks of heart attacks and strokes.280  
E Joanne Doroshow, Diretora Executiva do Centro para a Justiça e 

Democracia, um grupo de defesa do consumidor que se opõe ao plano de reforma 

                                                 
279 Disponível em http://www.whitehouse.gov/infocus/medicalliability/. 
280 “A legislação de reforma pretendida do Presidente também inclui limites para os chamados danos 
punitivos, destinados a punir médicos ou hospitais em casos de abuso e negligência particularmente 
graves. A reforma limitaria essas indenizações ao maior valor: US$250.000, ou o dobro do montante 
concedido a titulo de despesas médicas e salários perdidos. E em ações judiciais envolvendo 
aparelhos médicos e medicamentos, danos punitivos seriam proibidos por completo. Isso beneficiaria 
especialmente a indústria farmacêutica como a Merck. A empresa atualmente enfrenta um processo 
judicial de vários bilhões de dólares por seu outrora analgésico mais vendido, o Vioxx, retirado do 
mercado por aumentar o risco de ataques cardíacos e derrames” (disponível em 
http://www.pbs.org/newshour/bb/health/jan-june05/malpractice_1-5.html#). 
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do Presidente Bush, quando perguntada se o Governo Federal deveria se envolver 

na reforma da responsabilidade médica, respondeu: 

 
There's absolutely no reason for the federal government to be 
involved in this. In fact, this is a massive intrusion into state power, 
with Congress telling local judges and juries what to do. It's incredibly 
hypocritical for anybody who supports states' rights to be supporting 
this kind of legislation.  
But the main thing is that the solutions being proposed here, to take 
patients' rights away when the real issue here is an insurance 
industry out of control, an insurance industry that made more money 
last year than ever in its entire history, that is virtually unregulated in 
most every state, that's the culprit, that's what Congress or the states 
need to look at. Doctors can have, can focus on patients and 
legislatures can cap damages all they want.281  
 

Conforme se observa nas declarações, o debate continua e não 

parece estar perto de ser resolvido. 

 

3.1.3 – Definição e requisitos para reconhecimento dos danos punitivos 

Em 1890 na Inglaterra, Pollock afirmou que havia 

cases where there is great injury without the possibility of measuring 
compensation by any numerical rule, and juries have been not only 
allowed but encouraged to give damages that express indignation at 
the defendant’s wrong rather that a value set upon the plaintiff’s loss. 
Damages awarded on this principle are called exemplary or 
vindictive. The kind of wrongs to which they are applicable are those 
which, besides the violation of a right or the actual damage, import 
insult or outrage.282 

                                                 
281 “Não há absolutamente nenhuma razão para o governo federal se envolver nessa questão. Na 
verdade, isso representa uma intromissão abusiva no poder estadual, com o Congresso 
estabelecendo o que juízes e jurados locais devem fazer. É incrivelmente hipócrita para qualquer 
pessoa que apoia os direitos dos Estados, apoiar esse tipo de legislação. Mas o principal problema é 
que as soluções propostas privam pacientes de seus direitos quando a verdadeira questão é uma 
indústria de seguros fora de controle, uma indústria que ganhou mais dinheiro no ano passado do que 
nunca antes, que é virtualmente desregulamentada na maioria dos Estados, esse é o verdadeiro 
culpado, é o que o Congresso ou os Estados precisariam estar analisando. Médicos podem focar em 
seus pacientes e as leis podem limitar todas as indenizações que quiserem” (disponível em 
http://www.pbs.org/newshour/bb/health/jan-june05/malpractice_1-5.html#). 
282 “Há casos em que foi constatado grande prejuízo e foi impossível avaliar uma compensação por 
qualquer regra numérica, e em que júris não só recebiam permissão, mas eram incentivados a 
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Também em 1890, em Washington Gas-Light Co. v. Lansden 283 a 

Suprema Corte Americana afirmou que "danos punitivos são danos concedidos 

independentemente do quanto um requerente tenha realmente sofrido, e são 

concedidos mediante a teoria de que representam uma punição para o réu, e não 

uma mera questão de indenização de danos sofridos pelo autor/requerente." 

Enquanto a definição e os propósitos de indenizações punitivas não 

foram assentados na Inglaterra até Rookes v. Barnard, em 1964, nos Estados 

Unidos da Amércia a doutrina de indenizações punitivas já estava sedimentada 

desde 1850. Por conseguinte, a definição de danos punitivos não sofreu qualquer 

alteração substancial desde então.  

Danos punitivos são indenizações concedidas ao autor em valor 

superior àquele necessário para compensá-lo por danos compensatórios por 

conduta imprudente e perniciosa do réu.284 "Representam uma soma superior a 

quaisquer danos compensatórios e geralmente são arbitrados em casos em que o 

ofensor/agente tenha cometido uma falta muito grave com intenção dolosa ou má 

fé."285 "Não são uma indenização concedida a titulo de prejuízos. Em vez disso, são 

multas arbitradas por júris populares e que se destinam a punir o réu por sua 

                                                                                                                                                         
conceder danos que expressassem a sua indignação com os erros praticados pelos réus e não a 
estabelecerem um valor definido conforme os prejuízos efetivos do requerente. As indenizações 
concedidas com base nesse princípio são chamadas de exemplares ou vingativas. Os tipos de delitos 
a que são aplicáveis são aqueles que, além da violação de um direito ou do dano real, representem 
insulto ou ultraje” (Sir Frederick Pollock, Bart. A treatise on the law of torts in obligations arising from 
civil wrongs in the common law. New American Edition – from Third English Edition. St. Louis: The F. 
H. Thomas Law Book, 1894. pp. 219-220. 
283 172 U.S. 534, 19 S.Ct. 296, 43 L.Ed. 543, disponível em 
http://web2.westlaw.com/search/default.wl?sskey=CLID_SSSA11284101&method=TNC&action=Sear
ch&rltdb 
=CLID_DB50264101&vr=2.0&db=sct&fn=_top&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&query=%22punitive+dam
ages+are%22&sv=Split&rs=LAWS2.0&eq=search&mt=LawSchoolPractitioner. 
284 Black’s Law Dictionary. p.396. 
285 Dan B. Dobbs, The Law of torts. 2000. p. 62. 
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conduta repreensível e a dissuadir práticas semelhantes futuras." 286 Ou "concedidas 

devido à conduta do réu, que pode ser caracterizada como perniciosa, voluntariosa, 

deliberada, opressiva ou ultrajante."287 Os danos punitivos são também 

denominados danos exemplares,288 danos adicionais,289  danos vingativos290 ou 

smart money.291 

Ao analisar as definições de danos punitivos, é possível reconhecer 

que não se referem ao prejuízo sofrido pela vítima e que se concentram, em vez 

disso, sobre a (má) conduta do autor da infração. "A justificativa para a concessão 

de danos exemplares reside na má intenção do réu."292  

Em Lake Shore & M.S. Ry. Co. v. Prentice, a Suprema Corte 

declarou: 

In this court the doctrine is well settled that in actions of tort the jury, 
in addition to the sum awarded by way of compensation for the 
plaintiff's injury, may award exemplary, punitive, or vindictive 
damages, sometimes called “smart money,” if the defendant has 
acted wantonly, or oppressively, or with such malice as implies a 
spirit of mischief or criminal indifference to civil obligations; but such 

                                                 
286 Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974), disponível em  
http://web2.westlaw.com/Find/default.wl?findcite=418+U.S+323&TF=%7B27AE66B7-4EEF-11D5-
A99D-
000102463493%7D&RS=LAWS2.0&VR=2.0&SV=Split&FN=_top&MT=LawSchoolPractitioner&RP=%
2FWelcome%2FLawSchoolPractitioner%2Fdefault.wl&TC=%7B7340A334-4EEC-11D5-A99D-
000102463493%7D&Find.x=8&Find.y=9 
287 Stephen Daniels & Joanne Martin, Myth and Reality in Punitive damages, 75 Minn. L. Rev. 1 
(1990). 
288 Newton v. Hornblower Inc., 224 Kan. 506 (1978), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=224+Kan+5
06&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW5.12. 
289 Summers ex rel. Dawson v. St. Andrew’s Episcopal School, Inc., 759 So. 2d 1203 (Miss. 2000), 
disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=759+So+2d
+1203&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW5.12.  
290 White v. Ultramar, Inc. 21 Cal. 4th 563, disponível em  
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=21+Cal.+4t
h+563&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW5.12. 
291 Winn & Lovett Grocery Co. v. Archer, 126 Fla. 308 (1936); Kentucky Cent. Ins. Co. v. Schneider, 15 
S.W. 3d 373 (Ky 2000); Farrell v. Kramer, 159 Me. 387 (1963).   
292 T. Sedgwick. A treatise on the measure of damages (Tratado sobre a quantificação dos danos). 8ª  
ed. 1891, p. 526. 
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guilty intention on the part of the defendant is required in order to 
charge him with exemplary or punitive damages. 293 
 

Os termos malícia e imprudência são utilizados com foco no estado 

mental do réu.294 

The idea of reckless, willful or wanton misconduct is similar in that 
the risk-utility balance strongly disfavors the defendant’s conduct – 
the risk was high, or very serious harm was threatened, or the cost of 
avoiding the danger was very low. But reckless, willful or wanton 
misconduct also entails a mental element that is not necessarily 
required to establish gross negligence.295  

 

A concessão de danos exemplares depende da má intenção do 

infrator exibida pelos seus atos. Faltas graves são muitas vezes associadas com a 

atribuição de indenizações punitivas, embora o caráter repreensível da conduta 

geralmente não seja considerado independente do estado mental do réu. Na 

verdade, o estado mental do réu normalmente só pode ser provado ao considerar a 

sua conduta. Portanto, a falta de simples cuidados em muitos casos é capaz de 

provar não somente negligência grave, mas uma indiferença consciente para com o 

                                                 
293  “Neste tribunal a doutrina estabelecida é que em ações de responsabilidade civil, o júri, para 
complementar o montante concedido a título de indenização pelos prejuízos do requerente, pode 
conceder danos exemplares, punitivos ou vingativos, às vezes chamado de "smart money", em casos 
em que o réu tenha agido intencionalmente, ou opressivamente, ou com tal dolo que implica conduta 
maliciosa ou indiferença penal às obrigações civis; entretanto, tal intenção culposa por parte do réu é 
exigida, a fim de acusá-lo com indenizações exemplares ou punitivas” (147 U.S. 101 (1893), 
disponível em 
http://web2.westlaw.com/welcome/LawSchoolPractitioner/default.wl?bhcp=1&FN=%5Ftop&MT=LawS
choolPractitioner&rs=LAWS2%2E0&strRecreate=no&sv=Split&vr=2%2E0). 
294 Kolstad v. American Dental Ass'n, 527 U.S. 526 (1999), disponível em 
http://web2.westlaw.com/Find/default.wl?findcite=527+U.S.+526&TF=%7B27AE66B7-4EEF-11D5-
A99D-
000102463493%7D&RS=LAWS2.0&VR=2.0&SV=Split&FN=_top&MT=LawSchoolPractitioner&RP=%
2FWelcome%2FLawSchoolPractitioner%2Fdefault.wl&TC=%7B7340A334-4EEC-11D5-A99D-
000102463493%7D&Find.x=8&Find.y=10). 
295 “A ideia de conduta imprudente, intencional ou irresponsável é semelhante no sentido que o 
equilíbrio entre risco-utilidade desfavorece fortemente a conduta do réu – ou seja, sua conduta era de 
alto risco, com forte indicação de danos muito graves ou em que o custo de evitar o perigo era muito 
baixo. Entretanto conduta imprudente, deliberada ou dolosa também implica um elemento mental que 
não é necessariamente exigido para estabelecer a negligência grave” (Dan B. Dobbs, The Law of 
Torts, Hornbook Series, West Group (2000), p. 351). 
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direito dos outros, fato que é amplamente aceito para sustentar indenizações 

punitivas. 

O foco cai sobre o caráter da conduta do ofensor – se se trata do 

tipo de comportamento que exige dissuasão e punição além daquela oferecida por 

indenizações compensatórias. Nesses casos, é apropriado permitir que o júri avalie 

a concessão de danos punitivos.296 A concessão de danos punitivos "reside no 

motivo do infrator, no seu estado mental e o seu grau de culpabilidade."297  

Embora a maneira de expressar a exigência de conduta varie um 

pouco, há um grande número de termos utilizados para caracterizar a conduta que 

permite a concessão de danos punitivos. Depois de analisar quarenta e seis casos 

relatados no caso do West Publishing Company em 1987, um comentador afirmou 

que danos punitivos não deveriam ser concedidos em todos os casos de delito 

intencional, mas apenas para aqueles envolvendo infração intencional ou 

imprudente, ou grave negligência. O comentarista também afirma que se o delito 

tenha sido classificado como intencional, mas tenha sido o resultado de descuido e 

não imprudência, a concessão de danos punitivos é inaceitável.298  

Em Alyeska Pipeline Service Co. v. O'Kelley, o Tribunal declarou que 

em casos em que não há nenhuma evidência de má fé ou conduta afrontosa que 

seja considerada intenção de dolo, o juiz não precisa apresentar quesitos referentes 

a danos punitivos ao júri. 

                                                 
296 Smith v. Wade, 461 U.S. 30 (1983), disponível em 
http://web2.westlaw.com/welcome/LawSchoolPractitioner/default.wl?bhcp=1&FN=%5Ftop&MT=LawS
choolPractitioner&PUBLK=shown&rs=LAWS2%2E0&strRecreate=no&sv=Split&vr=2%2E0. 
297 Alyeska Pipeline Serv. Co. v. O'Kelley, 645 P.2d 767, 774 (Alaska 1982), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=645+P.2d
+767&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW6.01. 
298 William M. Landes & Richard A. Posner. The economic structure of tort law. Harvard University 
Press. 1987. p. 184.  
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Mas em Smith v. Wade, a Suprema Corte reconheceu que 

Most cases under state common law, although varying in their 
precise terminology, have adopted more or less the same rule, 
recognizing that punitive damages in tort cases may be awarded not 
only for actual intent to injure or evil motive, but also for 
recklessness, serious indifference to or disregard for the rights of 
others, or even gross negligence. 299 

 
 

Em Johnson v. Rogers,300 o Tribunal declarou, "não vemos qualquer 

motivo para excluir categorias de conduta imprópria, seja intencional ou 

conscientemente imprudente, que sejam elegíveis para a imposição de danos 

punitivos". No caso do motorista embriagado responsável pela morte do filho do 

requerente, o Tribunal observou que dirigir embriagado não é “por si só" regra, ou 

seja, a mera alegação ou o fato de ter causado um acidente ou lesão após beber e 

dirigir não é base suficiente para sustentar a concessão de danos punitivos, visto 

que a norma é específica ao fato e exige prova de conduta conscientemente 

imprudente e que apresente um alto grau de desprezo pela segurança dos outros. 

Mas como o motorista tinha consumido "aproximadamente sete bebidas misturadas 

com vodka e tinha engolido uma bebida contendo duas pequenas garrafas de 

tequila" e sua condução em estado de embriaguez tinha contribuído para o acidente, 

a concessão de danos punitivos foi considerada consistente.   

                                                 
299 “A maioria dos casos sob a lei estadual, embora variem em sua terminologia precisa, adotaram 
mais ou menos a mesma regra, reconhecendo que danos punitivos em casos de delito podem ser 
concedidos não só para intenção real de ferir ou motivação perversa, mas também por imprudência, 
grave indiferença para ou desprezo pelos direitos dos outros, ou mesmo negligência grave”. Alyeska 
Pipeline Serv. Co. v. O'Kelley, 645 P.2d 767, 774 (Alaska 1982), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=645+P.2d
+767&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW6.01). 
300 763 P.2d 771 (Utah 1988), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=763+P2d+
771&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW6.01. 
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No caso Douglas v. Humble Oil & Refining Co.,301 o Tribunal 

observou que como regra geral, danos punitivos seriam concedidos somente quando 

a prova sustentasse a constatação de que o réu tivesse agido com má fé ou com 

desrespeito intencional, irresponsável ou imprudente dos direitos dos outros. 

Em Ramos v. Fell,302 um ação pela prática de ato ilícito, o Tribunal 

declarou que o júri pode conceder danos punitivos "apenas em casos em que o ato 

ilícito é acompanhado por grosseria, libertinagem, imprudência ou conduta 

insultuosa, ou então por circunstâncias de fraude, má fé, opressão, agravamento ou 

negligência grave”. 

Conduta imprudente, intencional ou imprópria pode ser estabelecida 

em casos em que o réu tivesse consciência do risco ou tivesse razão específica para 

conhecer o risco, e assim mesmo, prosseguisse sem se preocupar com a segurança 

dos outros, ou seja, o réu não prejudicou o requerente intencionalmente, mas 

deliberadamente ou conscientemente correu um risco muito grave sem nenhuma 

boa razão para agir dessa forma.303    

Em Noe v. Kaiser Foundation Hospitals,304 uma ação indenizatória 

por circuncisão não autorizada em um recém-nascido, o Tribunal referiu evidencias 

de que o médico residente responsável pelo parto sob supervisão de médico 

assistente, circuncisou o recém-nascido, embora o pessoal do hospital e o médico 

                                                 
301 251 Or. 310 (1968), disponível em 
http://web2.westlaw.com/welcome/LawSchoolPractitioner/default.wl?bhcp=1&FN=%5Ftop&MT=LawS
choolPractitioner&rs=LAWS2%2E0&strRecreate=no&sv=Split&vr=2%2E0. 
302 272 Ala. 53 (1961), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?rs=WLW6.01&serialnum=1961132058&tf=-1&db=735&tc=-
1&fn=_top&referenceposition=492&mt=LawSchoolPractitioner&vr=2.0&sv=Split&referencepositiontyp
e=S&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&RLT=CLID_FQRLT33408221&TF=756&TC=1&n=1. 
303 Dan B. Dobbs, The law of torts, Hornbook Series, West Group. 2000, p. 351. 
304 248 Or. 420 (1967), disponível em  
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?DB=661&SerialNum=1967129279&FindType=Y&AP=&mt=La
wSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&vr=2.0&rs=WLW6.01&RLT=CLID_FQRLT191013221&TF=75
6&TC=1&n=1. 
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assistente terem sido avisados que os pais não queriam que o bebê fosse 

circuncidado, para ser circuncidado não estabeleceu uma violação agravada de 

direitos e, portanto, não justificou a imposição de danos punitivos. 

Em Chizmar v. Mackie, ao comentar as situações que dariam origem 

a concessão de danos punitivos, o Tribunal distinguiu imprudência – que é passível 

de danos punitivos – de negligência – que não justificaria a concessão de 

indenizações punitivas: 

 
Conduct cannot be in reckless disregard of the safety of others 
unless the act or omission is itself intended, notwithstanding that the 
actor knows of facts which would lead any reasonable man to realize 
the extreme risk to which it subjects the safety of others. It is reckless 
for a driver of an automobile intentionally to cross a through highway 
in defiance of a stop sign if a stream of vehicles is seen to be closely 
approaching in both directions, but if his failure to stop is due to the 
fact that he has permitted his attention to be diverted so that he does 
not know that he is approaching the crossing, he may be merely 
negligent and not reckless. 305 

 
 

Em Linscott v. Rainer Nat. Life Ins. Co., o Tribunal observou que 

independente de sua redação, as atividades que dão origem à concessão de danos 

punitivos, requerem dois fatores: ato doloso ou de má fé e estado mental alterado. O 

Tribunal também enumera os termos geralmente utilizados para descrever um ato de 

má-fé: "dolo," Prudential Federal Sav. & Loan Ass’n v. Johnson, 93 Idaho 850 

(1970); agir de modo a "violar os direitos constitucionais de outros," Village of Peck 

                                                 
305 “A conduta não pode desprezar imprudentemente a segurança dos outros a menos que o ato ou 
omissão seja, em si mesmo, premeditado, embora o autor saiba que os fatos levariam qualquer 
homem razoável a perceber o risco extremo a que sujeita a segurança de outros. É imprudente um 
condutor de um automóvel intencionalmente atravessar uma rodovia independente do sinal de pare 
se se observa um fluxo de veículos em ambos os sentidos, mas se seu desrespeito à sinalização se 
deve ao fato tenha permitido que sua atenção se desviasse de modo que não saiba que está se 
aproximando de um cruzamento, a sua conduta pode ser considerada meramente negligente e não 
imprudente” (896 P.2d 196 (Alaska,1995), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?bhcp=1&cite=896+P%2E2d+196&FN=%5Ftop&rs=LAWS2%2
E0&strRecreate=no&sv=Split&vr=1%2E0). 
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v. Denison, 92 Idaho 747 (1969); "com o objetivo de ferir o autor," Williams v. Bone,  

74 Idaho  185 (1953); "oprimir," White v. Doney, 82 Idaho 217 (1960); agir de modo 

com desrespeito aos direitos de propriedade", Cox v. Stolworthy, 94 Idaho 683 

(1972); e "fraude", Morrison v. Quality Produce Inc., 92 Idaho 448 (1968). E o 

Tribunal mencionou os termos que vinham sendo usados para descrever um estado 

mental alterado: "deliberado," White v. Doney, 82 Idaho 217 (1960); "negligência 

grave," Morrison v. Quality Produce, 92 Idaho 448 (1968). Por último, o Tribunal 

declarou: "não consideramos uma questão de direito que os casos representam 

apenas a linguagem citada. A lista é apresentada para ilustrar o palavreado 

complexo e muitas vezes vago em que o Tribunal baseou-se no passado, para 

definir o padrão para a concessão de indenizações punitivas.306 

Quanto à responsabilidade civil por terceiros, a base principal está 

relacionada com a doutrina “respondeat superior” (responsabilidade legal de um 

empregador pelos atos de um empregado). A regra geral segundo a doutrina 

“respondeat superior” requer algum tipo de relação de trabalho ou outro tipo de 

consentimento em que alguém concorda em agir sob o controle de outra pessoa. O 

vinculo empregatício propriamente dito não é suficiente, porque a responsabilidade 

civil por terceiros só é estabelecida quando o empregado atua como um servo, e 

somente quando os atos do empregado forem cometidos no âmbito de sua atividade 

laboral.307 

                                                 
306 100 Idaho 854 (1980), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?DB=661&SerialNum=1980108878&FindType=Y&AP=&mt=La
wSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&vr=2.0&rs=WLW6.01&RLT=CLID_FQRLT2518221&TF=756&
TC=1&n=1. 
307 100 Idaho 854 (1980), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?DB=661&SerialNum=1980108878&FindType=Y&AP=&mt=La
wSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&vr=2.0&rs=WLW6.01&RLT=CLID_FQRLT2518221&TF=756&
TC=1&n=1. 
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No caso The Amiable Nancy, uma ação por transgressão marinha 

apresentada pelo proprietário, pelo mestre, pelo representante do dono do barco e 

pela tripulação da escuna haitiana The Amiable Nancy contra os proprietários do 

navio da Armada americana, a Suprema Corte estabeleceu que pela natureza do 

serviço, os requeridos não estavam sujeitos a danos punitivos. 

 
Upon the facts disclosed in the evidence, this must be pronounced a 
case of gross and wanton outrage, without any just provocation or 
excuse. Under such circumstances, the honour of the country, and 
the duty of the court, equally require that a just compensation should 
be made to the unoffending neutrals, for all the injuries and losses 
actually sustained by them. And if this were a suit against the original 
wrong-doers, it might be proper to go yet farther, and visit upon them 
in the shape of exemplary damages, the proper punishment which 
belongs to such lawless misconduct. But it is to be considered, that 
this is a suit against the owners of the privateer, upon whom the law 
has, from motives of policy, devolved a responsibility for the conduct 
of the officers and crew employed by them, and yet, from the nature 
of the service, they can scarcely ever be able to secure to 
themselves an adequate indemnity in cases of loss. They are 
innocent of the demerit of this transaction, having neither directed it, 
nor countenanced it, nor participated in it in the slightest degree. 
Under such circumstances, we are of opinion that they are bound to 
repair all the real injuries and personal wrongs sustained by the 
libellants, but they are not bound to the extent of vindictive 
damages.308 

                                                 
308 “Considerados os elementos de prova, este deve ser pronunciado um caso de grave indignação 
gratuita, sem qualquer provocação ou justificativa. Em tais circunstâncias, a honra do país e o dever 
do Tribunal, igualmente exigem a indenização dos inocentes, por todos os danos e prejuízos de fato 
sofridos. E se esta fosse uma ação contra os infratores originais, poderíamos ir ainda mais longe e 
impor obrigações na forma de danos exemplares, a punição adequada para tal conduta ilegal. Mas 
devemos considerar que se trata de uma ação contra os proprietários de corsário, aos quais a lei tem, 
por motivos políticos, transferiu a responsabilidade pela conduta dos oficiais e tripulantes 
empregados, e, contudo, pela natureza do serviço, praticamente nunca possam conseguir o 
ressarcimento em caso de prejuízo. Eles são inocentes de demérito deste ocorrido, o qual nem 
conduziram, nem apoiaram, e do qual nem mesmo participaram. Em tais circunstâncias, somos do 
parecer que eles são obrigados a reparar todos os prejuízos reais e agravos pessoais sofridos pelos 
requerentes, mas não são obrigados a conceder danos vingativos” (16 U.S. 546 (1818), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?DB=780&SerialNum=1800144388&FindType=Y&ReferenceP
ositionType=S&ReferencePosition=558&AP=&mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&vr=2.0&r
s=WLW6.01&RLT=CLID_FQRLT81310211&TF=756&TC=1&n=1). 
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Em Lake Shore & M.S. Ry. Co. v. Prentice, a Suprema Corte 

também afirmou que o principal não é responsável pela conduta de seus 

empregados. 

Exemplary or punitive damages, being awarded, not by way of 
compensation to the sufferer, but by way of punishment of the 
offender, and as a warning to others, can only be awarded against 
one who has participated in the offense. A principal, therefore, 
though of course liable to make compensation for injuries done by his 
agent within the scope of his employment, cannot be held liable for 
exemplary or punitive damages, merely by reason of wanton, 
oppressive, or malicious intent on the part of the agent. 309 

 
 

Diferentemente, no caso Louis Pizitz Dry Goods Co. v. Yeldell 310 o 

Supremo Tribunal afirmou que a Alabama Homicide Act (Code Ala. 1923, § 5696), 

interpretada no sentido de impor responsabilidade ao empregador por danos 

punitivos concedidos por mera negligência do empregado, não viola o direito 

processual. 

Em J.B. Hunt Transport, Inc. v. Doss,311 o Tribunal observou que o 

empregador (entidade patronal) pode ser responsabilizado por ato ilícito de um 

empregado independente do empregado estar agindo no âmbito da sua atividade 

laboral no momento do acidente, e declarou para fins de respondeat superior, um 

funcionário estar atuando no âmbito laboral não é depende necessariamente do 
                                                 
309 “A concessão de danos exemplares ou punitivos, não sendo a título de indemnização para a 
vitima, mas como punição do autor do delito e como um aviso para outros, só pode ser permitida 
contra um individuo que tenha participado da ofensa. Um principal, portanto, embora naturalmente 
responsável por indenização por prejuízos causados por seu representante no âmbito da sua 
atividade laboral, não pode ser responsabilizado por indemnizações exemplares ou punitivas, 
meramente em virtude da intenção dolosa, opressiva ou maliciosa por parte do agente”(147 U.S. 101 
(1893), disponível em 
http://web2.westlaw.com/welcome/LawSchoolPractitioner/default.wl?bhcp=1&FN=%5Ftop&MT=LawS
choolPractitioner&rs=LAWS2%2E0&strRecreate=no&sv=Split&vr=2%2E0). 
310 274 U.S. 112 (1927), disponível em 
http://web2.westlaw.com/welcome/LawSchoolPractitioner/default.wl?bhcp=1&FN=%5Ftop&MT=LawS
choolPractitioner&rs=LAWS2%2E0&strRecreate=no&sv=Split&vr=2%2E0. 
311 320 Ark. 660 (1995), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=320+Ark.+
660&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW6.01. 
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local da ocorrência, mas do fato do indivíduo estar executando o objeto e a 

finalidade da empresa, ao contrário de agir exclusivamente em seu próprio interesse. 

Em Austin v. Kaness,312 um motorista entrou com uma ação contra 

os pais de um adulto emancipado que realizou uma festa na casa de seus pais 

depois de ter concordado em realizar serviços domésticos, enquanto seus pais 

estivessem viajando no fim de semana. O motorista foi ferido em uma colisão com 

um menor embriagado que alega ter ficado alcoolizado na referida festa. O Tribunal 

afirmou que o filho não era empregado de seus pais para fins de respondeat 

superior; e que, mesmo que fosse, a festa não podia ser considerada o exercício de 

suas funções; e por último,  que o filho não estava agindo como agente dos pais 

quando organizou a referida festa. 

Percebe-se então, que danos punitivos podem ser concedidos em 

inúmeras situações, e que cada uma está sujeita a regras específicas. 

Já que cada Estado adota suas próprias leis relativas aos danos 

punitivos, vale a pena mencionar que até as mesmas normas podem ser aplicadas 

de forma diferente em cada Estado313  

                                                 
312 950 P.2d 561 (Wyo.,1997), disponível em  
http://web2.westlaw.com/Find/default.wl?findcite=950P2d561&TF=%7B27AE66B7-4EEF-11D5-A99D-
000102463493%7D&RS=LAWS2.0&VR=2.0&SV=Split&FN=_top&MT=LawSchoolPractitioner&RP=%
2FWelcome%2FLawSchoolPractitioner%2Fdefault.wl&TC=%7B7340A334-4EEC-11D5-A99D-
000102463493%7D&Find.x=10&Find.y=8. 
313 Richard L. Blatt, Robert W. Hammesfahr e Lori S. Nugent, na obra Punitive damages: a State-by-
State guide to law and practice, West’s Handbook Series, Thomson-West, 2005,  fazem um estudo da 
conduta exigida por cada Estado a fim de conceder indenizações punitivas: 1. Estados que exigem 
prova de dolo.  A exigência de conduta em doze estados é a prova de dolo. Para provar o dolo, a 
parte lesada deve provar que o suposto infrator pretendia causar-lhe prejuízo ou dano. Essa é uma 
exigência de conduta relativamente difícil de satisfazer, embora os tribunais variem a aplicação 
prática desse requisito. Arizona: A conduta necessária para sustentar a concessão de danos punitivos 
no Arizona é aquela em que o infrator tenha agido em estado mental consciente e culposo, ou em 
que a conduta do infrator tenha sido tão notória que esse estado possa ser inferido. Califórnia: A 
conduta necessária para sustentar a concessão de danos punitivos na Califórnia é opressão, fraude 
ou intenção de dolo. Delaware: A conduta necessária para sustentar a concessão de danos punitivos 
em Delaware é má vontade, má fé ou intenção de causar prejuízo à parte lesada. Kentucky: A 
conduta necessária para sustentar a concessão de danos punitivos na Califórnia é opressão, fraude 
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ou intenção de dolo. Maine: A conduta necessária para sustentar a concessão de danos punitivos em 
Maine é prova de que o infrator tenha agido com malícia motivada pela má vontade em relação à 
parte lesada, ou com tanto dolo que é implícita a conduta maliciosa contra a parte lesada. Maryland: 
A conduta necessária para sustentar a concessão de danos punitivos em Maryland é a prova de 
delito consciente.  Os tribunais de Maryland têm exigido intenção de dolo expressa ou seu 
equivalente legal. A mera conduta negligente ou descuidada não é suficiente para sustentar danos 
punitivos, em Maryland. Montana: A conduta necessária para sustentar a concessão de danos 
punitivos em Montana é fraude manifesta ou expressa intenção de dolo. Nevada: A conduta 
necessária para sustentar a concessão de danos punitivos em Nevada é opressão, fraude ou 
intenção de dolo. Dakota do Norte: A conduta necessária para sustentar a concessão de danos 
punitivos na Dakota do Norte é opressão, fraude ou intenção de dolo. Ohio: A conduta necessária 
para sustentar a concessão de danos punitivos em Ohio é aquela intencional, imprudente, deliberada 
e voluntariosa, ou atos em que é possível inferir dolo a partir das circunstâncias. Rhode Island: A 
conduta necessária para sustentar a concessão de danos punitivos em Rhode Island é aquela que 
evidencia uma intencionalidade, imprudência ou maldade por parte do infrator e, portanto de natureza 
criminal, que, para o bem da sociedade e como lição para o indivíduo, deveria ser punida. Virgínia: A 
conduta necessária para sustentar a concessão de danos punitivos  na Virgínia é má conduta ou 
intenção de dolo expressa. Os requisitos de conduta da Califórnia, Montana, Nevada e Dakota do 
Norte, são os mais difíceis de provar nesta categoria. A conduta exigida em Maryland e Rhode Island 
parece estar entre a menos difícil de provar dentro da categoria dolosa.  2. Estados que exigem prova 
de conduta mais significativa que negligência grave, mas que não exigem prova de dolo. As normas 
de conduta exigidas por vinte e cinco estados nesta categoria são menos difíceis de satisfazer do que 
exigência de dolo, porque a indiferença intencional, e conduta dolosa ou imprudente são suficientes 
para sustentar a concessão de danos punitivos. Esses estados não exigem prova de que o infrator 
tivesse a intenção de lesar a vitima. No entanto, os estados nesta categoria parecem exigir mais 
provas de conduta culposa do que de negligência grave. Alabama: A conduta exigida para a 
concessão de danos punitivos no Alabama é aquela de dolo, intencionalidade ou desprezo 
irresponsável dos direitos dos outros. Alasca: A conduta exigida para a concessão de danos punitivos 
no Alasca é conduta ultrajante, tais como atos dolosos ou indiferença imprudente para com o 
interesse de outros. Arkansas: A conduta exigida para a concessão de danos punitivos em Arkansas 
é conduta dolosa e desrespeito intencional aos direitos e a segurança de outros. Colorado: A conduta 
exigida para a concessão de danos punitivos no Colorado é fraude, dolo, insulto ou desrespeito 
intencional e imprudente dos direitos ou sentimentos da pessoa lesada. Connecticut: A conduta 
exigida para a concessão de danos punitivos em Connecticut é indiferença imprudente para com os 
direitos dos outros, ou violação intencional e gratuita dos direitos de outros. Geórgia: A conduta 
exigida para a concessão de danos punitivos na Geórgia é má conduta intencional, dolo, fraude, 
opressão ou conduta que daria origem a presunção de indiferença consciente às consequências. 
Havaí: A conduta exigida para a concessão de danos punitivos no Havaí é um ato que é cometido 
intencionalmente ou opressivamente ou com tal malicia que implica intenção de dolo ou indiferença 
penal a obrigação civil, ou alguma forma de má conduta intencional ou conduta que desse origem a 
suposta indiferença consciente as consequências. Idaho: A conduta exigida para a concessão de 
danos punitivos em Idaho é conduta opressiva, fraudulenta, intencional ou dolosa. Indiana: A conduta 
exigida para a concessão de danos punitivos em Indiana é conduta que é intencional e dolosa e que 
sujeita outras pessoas a provável prejuízo com uma indiferença imprudente/incauta às 
consequências. Iowa: A conduta exigida para a concessão de danos punitivos em Iowa é conduta que 
está comprometida com o desrespeito intencional ou imprudente dos direitos do outro. Kansas: A 
conduta exigida para a concessão de danos punitivos no Kansas é conduta intencional ou 
irresponsável, fraude ou intenção dolosa. Minnesota: A conduta exigida para a concessão de danos 
em Minnesota é aquela de intencional indiferença para com os direitos e a segurança dos outros. 
Missouri: A conduta exigida para a concessão de danos punitivos no Missouri é conduta intencional, 
irresponsável, maliciosa ou imprudente de modo que e de total desprezo as consequências. Deve 
haver algum elemento de intencionalidade ou dolo demonstrado pela conduta para sustentar 
indenização punitiva. Nova Jersey: A conduta exigida para a concessão de danos punitivos em Nova 
Jersey é intenção de dolo ou dano decorrente do desrespeito irresponsável e intencional de pessoas 
que previsivelmente poderão ser prejudicados pelos atos ou omissões. Os elementos de uma 
violação intencional exigem prova de que o réu tenha agido deliberadamente ou ignorado a grande 
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probabilidade de que sua conduta prejudicaria o outro. Novo México: A conduta exigida para a 
concessão de danos punitivos no Novo México é conduta que é deliberadamente mal-intencionada, 
fraudulenta, opressiva ou negligente ou ato cometido com incrível falta de consideração pelos direitos 
da pessoa lesada. Nova Iorque: A conduta exigida para a concessão de danos punitivos em Nova 
Iorque é conduta imprudente e arbitrária ou que desrespeite aos outros. Oklahoma: A conduta exigida 
para a concessão de danos punitivos em Oklahoma é dolo ou desprezo por outros. Oregon: A 
conduta exigida para a concessão de danos punitivos em Oregon é um ato que evidencia um 
desrespeito particularmente agravante dos direitos dos outros, em que a violação dos interesses 
sociais é bastante significante e em que sanções evitariam transgressões semelhantes. Pensilvânia: 
A conduta exigida para a concessão de danos punitivos na Pensilvânia é conduta ultrajante, como 
atos cometidos com intenção dolosa ou com uma indiferença imprudente para com o interesse dos 
outros. Carolina do Sul: A conduta exigida para a concessão de danos punitivos na Carolina do Sul é 
malícia, má fé, indiferença consciente para com os direitos dos outros, ou um imprudente desrespeito 
pelos direitos dos outros. Dakota do Sul: A conduta exigida para a concessão de danos punitivos na 
Dakota do Sul é conduta intencional, arbitrária ou maliciosa. Utah: A conduta exigida para a 
concessão de danos punitivos em Utah é a conduta intencional e dolosa, ou conduta que evidencia 
indiferença e desrespeito imprudente e consciente aos direitos dos outros. Vermont: A conduta 
exigida para a concessão de danos punitivos em Vermont é conduta manifestando má fé ou conduta 
insultuosa ou opressiva, ou mesmo por conduta que revela um desrespeito imprudente ou deliberado 
dos direitos de outra pessoa. West Virginia: A conduta exigida para a concessão de danos punitivos 
em West Virginia é fraude, dolo, opressão ou conduta intencional, negligente ou indiferença criminosa 
às obrigações civis que afetam os direitos dos outros. Wisconsin: A conduta exigida para a concessão 
de danos punitivos em Wisconsin é erro que é infligido em circunstancias de agravamento, insulto ou 
crueldade, com caráter vingativo ou doloso ou de desrespeito intencional ou imprudente dos direitos 
de outra pessoa. Wyoming: A conduta exigida para a concessão de danos punitivos em Wyoming é 
conduta dolosa, deliberada ou irresponsável. A conduta exigida por vinte e cinco estados nesta 
categoria é menos culposa do que a exigência de intenção dolosa, porque a ação deliberada é 
suficiente. A maioria dos Estados nesta categoria requer conduta praticada com desrespeito 
deliberado e imprudente pelos direitos dos outros. Visto que a conduta intencional é necessária, 
prova de culpabilidade além de negligência grave é necessária. No entanto, por uma questão prática, 
em muitos dos Estados nesta categoria, a prova de negligência grave pode ser considerada por 
alguns tribunais como suficiente para sustentar uma indenização punitiva. A conduta exigida pelo 
Colorado é menos culposa do que a de outros estados nesta categoria, porque bastaria evidencia 
que o réu imprudentemente ignorou os direitos do lesado. Enquanto as exigências impostas em 
Colorado são claramente menos rigorosas do que a prova de intenção dolosa, formalmente exigem 
conduta apenas ligeiramente mais culposa do que de negligência grave. A imprudência requer 
desprezo intencional do impacto de uma ação sobre os outros, enquanto a negligência grave exige 
apenas evidencia de falha em proteger adequadamente outros contra o impacto de um ato. 3. 
Estados que exigem prova de negligência grave. A conduta exigida pelos sete estados nesta 
categoria é ainda menos culposa do que aquela exigida pelos estados nas duas categorias 
anteriores. Os Estados que requerem apenas uma mostra de negligência grave não exigem prova 
que o suposto infrator tivesse qualquer intenção de causar danos à parte lesada. A parte lesada deve 
apenas provar que o infrator negligenciou as eventuais consequências prejudiciais de sua conduta. 
Florida: A conduta exigida para a concessão de danos punitivos na Flórida é negligência de caráter 
grave e flagrante que revela desrespeito imprudente a vida humana, ou a segurança das pessoas 
expostas aos seus efeitos perigosos, ou indiferença consciente as consequências, ou 
intencionalidade ou imprudência, ou grave desrespeito pela segurança e o bem-estar do público, em 
que essa indiferença é equivalente a uma violação intencional de direitos de terceiros. Illinois: A 
conduta exigida para a concessão de danos punitivos em Illinois é fraude, intenção dolosa, violência 
deliberada ou opressão, ou negligência grosseira e intencional indicando grave desrespeito aos 
direitos de terceiros. Mississippi: A conduta exigida para a concessão de danos punitivos no 
Mississippi é um erro intencional, ou negligência grave e indiferença imprudente que seja equivalente 
a um erro intencional. Carolina do Norte: A conduta exigida para a concessão de danos punitivos na 
Carolina do Norte é fraude, dolo, negligência, insulto ou ato cometido intencionalmente, rudemente, 
opressivamente ou de modo que evidencia um desrespeito imprudente e arbitrário dos direitos dos 
outros. Tennessee: A conduta exigida para a concessão de danos punitivos no Tennessee é fraude, 
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3.1.4 – Funções dos danos punitivos  

Em Cooper Industries, Inc. v. Leatherman Tool Group, Inc., 314 o 

Supremo Tribunal declarou, "até o século XIX, danos punitivos frequentemente 

serviam para compensar prejuízos intangíveis, compensações que de outra forma 

não seriam concedidas sob a doutrina de danos compensatórios predominante 

naquela época." 

Anthony J. Sebok recusa a distinção de efeitos punitivos com base 
na época. 

 

 
The Supreme Court claims in Cooper] that there have been two 
distinct periods of punitive damages: the early, in which punitive 
damages served as compensation for emotional distress, and the 
later, in which punitive damages shorn of their old function found a 
new role in American law by becoming a device for punishment. 
It is dangerous for the Court to promote this view not only because it 
is false, but because it limits our understanding of what it might mean 
for punitive damages to punish and compensate. […] [p]unishment 
and vindication were always understood to be two of the primary 
purposes of punitive damages. But it is even more important to 
recognize that the courts and commentators who defended punitive 
damages in the nineteenth century did not see a sharp break 

                                                                                                                                                         
dolo, negligência ou opressão, ou ato praticado com má intenção ou com imprudência que implique 
desrespeito as obrigações sociais, ou intenção dolosa ou ato praticado com indiferença consciente às 
consequências. Texas: A conduta exigida para a concessão de danos punitivos no Texas é conduta 
fraudulenta, grosseiramente negligente ou mal-intencionada, ou omissão cometida com indiferença 
consciente para com os direitos, a segurança ou o bem-estar da pessoa lesada. West Virginia: A 
conduta exigida para a concessão de danos punitivos em West Virginia é fraude, dolo, opressão ou 
conduta intencional ou negligente, ou criminosa indiferença às obrigações civis que afetam os direitos 
dos outros. Dentro desta categoria, muito depende da aplicação da exigência do Tribunal. Kansas é o 
estado dentro desta categoria de conduta que exige o menor grau de culpabilidade para sustentar a 
concessão de danos punitivos. 4. Estados que exigem prova de diversos requisitos de conduta. Na 
Louisiana e em Massachusetts, a conduta exigida para justificar a atribuição de indenizações 
punitivas é estabelecida pelos estatutos. Estes Estados dependem em grande parte de estatutos para 
estabelecer seus requisitos de conduta para a concessão de danos punitivos em situações 
específicas. Geralmente, cada estatuto permitindo danos punitivos autoriza indenizações punitivas 
por violação do estatuto, e cada estatuto contém uma disposição que estabelece a conduta 
necessária para justificar indenizações por violação de estatuto. Os diferentes estatutos que 
autorizam a concessão de danos punitivos nesses Estados estabelecem diferentes requisitos de 
conduta para justificar indenizações punitivas. De acordo com os autores, os Estados de Michigan, 
Nebraska, New Hampshire e Washington do não admitem a aplicação da doutrina dos danos 
punitivos. 
314 532 U.S. 424 (2001) [FN 11], disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=532+U.S.+
424&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW6.01. 
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between punishment and compensation in private law. […] On the 
one hand, to say that a jury awarded punitive damages in 1850 is to 
suggest that it awarded compensation for pain and suffering, while 
on the other hand, to say that a jury awarded punitive damages in 
1950 is to say that it punished the defendant in order to deter future 
wrongdoing. The first use of the term describes a purely factual, 
backward-looking exercise in private redress, while the second 
describes a purely normative, forward-looking exercise in public 
policy. Not only are both caricatures, but the projection of the first as 
part of a distant past legitimates the free use of the second today. 
Ironically, although the Court claimed in Cooper that its discovery 
that punitive damages are today about morality, not compensation, it 
is most likely that in doing so it has promoted a slightly different view. 
Instead of being about compensation and "looking backwards," the 
Court has reinforced the idea that courts and juries should feel free to 
use punitive damages as an instrument of public policy. The public 
policy that will thus result from modern courts will not be concerned 
primarily with individual rights or even punishment for the sake of 
retribution. The public policy guiding the application of punitive 
damages will be purely forward-looking and dominated by the theory 
of efficient deterrence. I view this as a dangerous development, 
although certainly those who think that the only justification for 
private law is efficiency would welcome it. But for those who believe 
that tort law has some justification and point other than to serve the 
end of promoting welfare, the decision in Cooper is a step in the 
wrong direction.315 

                                                 
315 A Suprema Corte (em Cooper) define dois períodos distintos de danos punitivos: o inicial, em que 
danos punitivos serviam de ressarcimento a titulo de sofrimento emocional e, o posterior, em que 
danos punitivos despojados de sua antiga função encontraram um novo papel no direito norte-
americano, tornando-se um dispositivo de punição. É perigoso para a Suprema Corte amparar esse 
ponto de vista, não só porque ele é falso, mas porque limita nossa compreensão do que pode 
significar o caráter punitivo e compensatório de danos punitivos. […] a punição e vindicação sempre 
foram entendidas como dois dos principais objetivos dos danos punitivos. Mas é ainda mais 
importante reconhecer que os tribunais e defensores de danos punitivos no século XIX não 
observaram uma distinção acentuada entre punição e compensação por dor e sofrimento, enquanto 
por outro lado, afirmar que um júri tenha concedido indenizações punitivas em 1950 é dizer que puniu 
o réu para impedir futuras transgressões. O primeiro uso do termo descreve um exercício retrógrado 
puramente factual, de reparação privada, enquanto a segunda descreve um exercício de política 
pública puramente normativo, voltado para o futuro. Não só são ambos apenas caricaturas, mas a 
projeção do primeiro como parte de um passado distante legitima o uso gratuito atual do segundo. 
Ironicamente, embora o Tribunal tenha revelado em Cooper sua descoberta de que danos punitivos 
são hoje sobre moralidade, e não compensação é mais provável que ao fazê-lo tenha promovido uma 
opinião um pouco diferente. Em vez de referirem-se à indenização e "olhar em retrospectiva", o 
Tribunal reforçou a ideia de que tribunais e júris devem usar danos punitivos como instrumento de 
política pública livremente. As políticas públicas defendidas pelos tribunais modernos não estarão 
preocupadas principalmente com direitos individuais ou mesmo com a punição a titulo de 
ressarcimento. A política pública orientando a concessão de danos punitivos será puramente voltada 
para o futuro e dominada pela teoria da dissuasão eficaz. Considero isso um desenvolvimento 
perigoso, embora certamente aqueles que consideram que a única justificativa para o direito privado 
seja a eficiência, seriam favoráveis. Mas para aqueles que acreditam que o direito que regula a 
responsabilidade civil é justificável e visa mais do que servir o fim de promover o bem-estar, a decisão 
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David G. Owen se refere a cinco propósitos para a imposição de 

danos punitivos: (1) educação, (2) retribuição, (3) dissuasão, (4) compensação e (5) 

aplicação da lei.316 Dorsey D. Ellis Jr., enumera sete propósitos e afirma que aqueles 

listados podem ser compreendidos a partir de opiniões judiciais e de comentaristas: 

“(1) punir o réu; (2) impedir que o réu repita a ofensa; (3) dissuadir outros de 

cometerem um delito; (4) preservação da paz; (5) indução de aplicação de direito 

privado; (6) compensar vítimas por prejuízos que senão não seriam indenizáveis; e 

(7) a pagar os honorários advocatícios do requerente".317 Mas depois de discutir 

cada um, o comentarista afirma que os sete propósitos podem ser reduzidos a dois: 

"(1) que infratores merecem punição, além daquela a titulo de danos 

compensatórios; e (2) que impor prejuízos aos réus promove eficiência através da 

dissuasão de criação de prejuízos." 

Nem todas as outras funções dos danos punitivos sugeridas por 

doutrinadores foram confirmadas pelos tribunais. No caso TXO Production Corp. v. 

Alliance Resources Corp.,318 as instruções dadas ao júri relativas à concessão de 

danos punitivos foram as seguintes: "Além de danos reais ou compensatórios, a lei 

permite que o júri, em determinadas circunstâncias, conceda indenizações punitivas, 

                                                                                                                                                         
em Cooper é um passo na direção errada” (Anthony J. Sebok, What Did Punitive Damages Do? Why 
Misunderstanding The History Of Punitive Damages Matters Today, 78 CHIKLR 163 (2003), 
disponível em 
http://web2.westlaw.com/Find/default.wl?findcite=78+CHIKLR+163&TF=%7B27AE66B7-4EEF-11D5-
A99D-
000102463493%7D&RS=LAWS2.0&VR=2.0&SV=Split&FN=_top&MT=LawSchoolPractitioner&RP=%
2FWelcome%2FLawSchoolPractitioner%2Fdefault.wl&TC=%7B7340A334-4EEC-11D5-A99D-
000102463493%7D&Find.x=9&Find.y=10). 
316 David G. Owen, A punitive damages overview: functions, problems and reform, 39 Vill. L. Rev. 363 
(1994). 
317 Dorsey D. Ellis, Jr., Fairness and efficiency in the law of punitive damages, 56 S. Cal. L. Rev. 1 
(1982). p. 3. 
318 TXO Production Corp. v. Alliance Resources Corp., 509 U.S. 443 (1993), disponível em 
http://web2.westlaw.com/welcome/LawSchoolPractitioner/default.wl?bhcp=1&FN=%5Ftop&MT=LawS
choolPractitioner&PUBLK=shown&rs=LAWS2%2E0&strRecreate=no&sv=Split&vr=2%2E0. 
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a fim de punir o ofensor/agente pela sua conduta, para servir de exemplo ou aviso 

para que outros não se envolvam em conduta semelhante e oferecer compensação 

adicional às partes lesadas pela conduta a que foram submetidas." O Supremo 

Tribunal, não obstante rejeitou pedido de revisão, "visto que a violação constitucional 

alegada pela TXO em relação às instruções do júri não tenha sido corretamente 

apresentada para a mais alta corte estadual", afirma: "Também não entendemos a 

referência na instrução para 'compensação adicional'". 

Assim, apesar de existirem outras finalidades referidas, os efeitos de 

indenizações punitivas são considerados a punição do infrator e a dissuasão de sua 

má conduta.319 

Os efeitos são considerados simultaneamente em algumas 

jurisdições e individualmente em outras. 

 

Some jurisdictions only permit punitive damages for the stated 
purpose of punishing individuals wrongdoers for their alleged harmful 
misconduct. Thus, if the circumstances of a particular case negate 
the necessity for such punishment, punitive damages may be 
disallowed, even where the defendant’s misconduct itself is 
otherwise reprehensible. By contrast, in a jurisdiction where the 
stated purpose of punitive damages is to deter egregiously wrongful 
misconduct, punitive damages may be appropriate as a deterrent (of 
future potential wrongdoers) even in situations where it would 
otherwise serve no particular deterrent as against the individual 
wrongdoer who actually caused the plaintiff’s harm. Of course, many 

                                                 
319 Richard L. Blatt, Robert W. Hammesfahr and Lori S. Nugent, in Punitive damages: a State-By-State 
guide to law and practice, West’s Handbook Series, Thomsom-West (2005) affirm that Michigan, 
Nebraska, New Hampshire and Washington do not admit the recoverability of punitive damages. Linda 
L. Schlueter & Kenneth R. Redden, in “Punitive Damages”, Fourth Edition, Lexis Publishing, 1995, at 
16, FN 86, and at 25, FN 41, state the decisional law of only three States has assigned to punitive 
damages a compensatory function. According to the authors, Connecticut law has ruled that the 
purpose of punitive damages is “not to punish the defendant for his offense, but to compensate the 
plaintiff for his injuries” [Doroszka v. Lavine, 111 Conn. 575,150 A. 692, 692-93 (1930)]. Exemplary 
damages cannot exceed plaintiff’s expenses, and in fact and effect are considered compensatory. 
Michigan law has ruled that exemplary damages are granted to compensate the plaintiff and not to 
punish the defendant [Oppenhuizen v. Wennersten, 2 Mich. App. 288, 139 N.W.2d 765,770 (1960)]. 
And in New Hampshire punitive damages are considered as compensation for the mental injury to the 
plaintiff [Fay v. Parker, 53 N.H. 342,343 (1872)].  
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jurisdictions have avoided this potential dilemma altogether simply by 
recognizing both alternate rationales for punitive damages awards.320  
 

Confirmando o grande debate sobre indenizações punitivas, há 

opiniões favoráveis e contrárias aos lucros efetivamente alcançados pelo propósito. 

A concessão de danos punitivos serve "para deter uma empresa que 

conscientemente comercializa produtos perigosos e negocia a segurança pública em 

troca de lucros corporativos. Indenizações punitivas impõem uma restrição 

necessária sobre o abuso de poder corporativo, limitando as práticas muitas vezes 

antissociais da elite econômica."321 Por outro lado, "a fragilidade da justiça e de 

argumentos de eficiência sustentando a direção atual da lei, combinada com a força 

de argumentos contrários, demonstra que o atual posicionamento judicial em relação 

aos danos punitivos está decididamente errado."322 

O papel dos danos punitivos é questionado por causa da duplicação 

de sanções penais e civis sobre infratores.  

 
Punitive or exemplary damages have no socially desirable role when 
a comprehensive scheme of government regulation encompassing 
both civil and criminal sections is in place. Where Congress has 
exercised its commerce power to impose a comprehensive system of 
regulation over an industrial or business activity or practice and 
elects to leave private remedies to state law, it should nonetheless 
preempt any state punitive and exemplary damages since in essence 

                                                 
320 “Algumas jurisdições só permitem danos punitivos a titulo de punir os infratores individuais por sua 
suposta má conduta. Assim, se as circunstâncias de um caso em particular invalidarem a 
necessidade de tal punição, danos punitivos podem ser proibidos, mesmo em casos em que a má 
conduta do réu propriamente é senão condenável. Por outro lado, numa jurisdição onde o propósito 
declarado de danos punitivos é o de dissuadir má conduta flagrante, danos punitivos podem ser 
usados como um elemento dissuasor (para potenciais infratores futuros) mesmo em situações em 
que serviriam senão como nenhum impedimento especial contra o infrator individual que de fato 
causou prejuízo a vitima. Naturalmente, muitas jurisdições evitaram completamente este dilema em 
potencial, simplesmente, reconhecendo os dois princípios alternativos para a concessão de danos 
punitivos” (Edward C. Martin, Damages: cases, problems and materials, Cumberland School of Law, 
Samford University (2005), p. 26). 
321 46 Am. U.L. Rev. 1573. (1997). p. 1575. 
322 Dorsey D. Ellis, Jr., Fairness and efficiency in the law of punitive damages, 56 S. Cal. L. Rev. 
1.1982. p. 78. 
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they duplicate the criminal and civil sanctions provided in the Federal 
statute. 323 
 
 

3.1.5 – Quantificação dos danos punitivos  

Em 1890, na Inglaterra, Pollock declarou  

 

It is universally felt by all persons who have had occasion to consider 
the question of compensation, that there is a difference between an 
injury which is the mere result of such negligence as amounts to little 
more than accident, and an injury, willful or negligent, which is 
accompanied with expressions of insolence. I do not say that in 
actions of negligence there should be vindictive damages such as 
are sometimes given in actions of trespass, but the measure of 
damage should be different, according to the nature of the injury and 
the circumstances with which it is accompanied. 324 
 

E em Denver & R G R Co v. Harris, em 1887, a Suprema Corte 

Americana já havia afirmado que "o direito do júri em alguns casos de adjudicar 

danos exemplares ou punitivos já não é uma questão em aberto neste tribunal".325  

Em Sperry v. Hurd, a Suprema Corte de Missouri observou, ao 

revisar casos nos quais tinham sido concedidas indenizações punitivas, que não há 

                                                 
323 “Danos punitivos ou exemplares não têm nenhum papel socialmente desejável quando há um 
regime abrangente de regulamentação governamental que englobe simultaneamente as áreas civis e 
criminais. Onde o Congresso exerce o seu poder comercial para impor um sistema abrangente de 
regulação sobre a indústria ou atividade ou prática profissional, e decide deixar recursos privados 
para a lei estadual, deve, contudo, impedir quaisquer danos punitivos e exemplares estaduais, uma 
vez que, na sua essência, duplicam as sanções penais e civis previstas na Lei Federal” (George 
Clemon Freeman, Jr. Constitutional Constraints On Punitive Damages And Other Monetary 
Punishments, 57 Bus. Law. 587 (2002), p. 632). 
324 “É universalmente reconhecida por todos aqueles indivíduos que tiveram ocasião de considerar a 
questão da compensação, a diferença entre um prejuízo que seja o mero resultado de conduta 
negligente considerada pouco mais que um acidente, e uma lesão, intencional e negligente, 
acompanhada por expressões de insolência. Não digo que em ações de negligência deva haver 
concessão de danos vingativos, como às vezes são arbitradas em ações de transgressão, mas que a 
medida do dano seja diferente, conforme a natureza do prejuízo e as suas circunstâncias” (Sir 
Frederick Pollock, Bart, A treatise on the law of torts in obligations arising from civil wrongs in the 
common law, New American Edition – from Third English Edition. St. Louis: The F. H. Thomas Law 
Book, 1894. pp. 221-222. 
325 122 U.S. 597 (1887), disponível em 
http://web2.westlaw.com/search/default.wl?rltdb=CLID_DB504918132&vr=2.0&eq=search&sv=Split&f
n=_top&action=Search&origin=Search&mt=LawSchoolPractitioner&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&rs=L
AWS2.0&sskey=CLID_SSSA45018132&method=TNC&query=+%22punitive+damages%22&service=
Search&db=sct. 



                                                       

  

                                                                                                                                                  
 

      142 
 
   

nenhuma "regra precisa para a avaliação de tais danos", porque cada caso fora 

julgado com base em suas próprias peculiaridades, assim como declarou que "o 

caráter e a opinião das partes, o dolo com que o ato tenha sido praticado e a 

condição financeira do réu são elementos que devem ser levados em consideração 

na concessão de indenizações dessa natureza, e que o montante dessa indenização 

pode ser aquele dado a titulo de castigo e exemplo, para dissuadir práticas 

semelhantes no futuro"326. 

Em Curtis Pub. Co. v. Butts,327 o júri foi instruído a conceder danos 

punitivos para dissuadir o infrator de repetir a transgressão, em montante a ser 

fixado a seu critério, se considerasse que a intenção dolosa havia sido provada. A 

Suprema Corte considerou a instrução constitucional e manteve o valor fixado em 

US$400.000 a título de danos punitivos (o júri havia estabelecido US $60.000 por 

danos gerais e $3.000.000 em danos punitivos e o Tribunal reduziu o montante para 

um total de $460.000). 

O critério atribuído ao júri na avaliação de danos punitivos não 

impediu a discussão sobre os elementos que devem ser considerados para o seu 

arbitramento, bem como sobre a existência de um limite para a concessão de danos 

punitivos. 

                                                 
326 267 Mo. 628 (1916), disponível em 
http://web2.westlaw.com/Find/default.wl?findcite=185+S.+W.+170&TF=%7B27AE66B7-4EEF-11D5-
A99D-
000102463493%7D&RS=LAWS2.0&VR=2.0&SV=Split&FN=_top&MT=LawSchoolPractitioner&RP=%
2FWelcome%2FLawSchoolPractitioner%2Fdefault.wl&TC=%7B7340A334-4EEC-11D5-A99D-
000102463493%7D&Find.x=2&Find.y=16. 
327 388 U.S. 130 (1967), disponível em 
http://web2.westlaw.com/search/default.wl?service=Search&sv=Split&fn=_top&rltdb=CLID_DB224314
2&mt=LawSchoolPractitioner&origin=Search&db=sct&eq=search&vr=2.0&action=Search&rp=%2fsear
ch%2fdefault.wl&query=%22DISCRETION%22+%26+%22PUNITIVE+DAMAGES%22&rs=LAWS2.0&
sskey=CLID_SSSA17243142&method=TNC. 
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Quanto aos elementos, a discussão principal se refere à condição 

econômica do requerido e vários estudiosos se dedicaram à análise de casos 

concretos sobre o assunto.  

Melvin M. Belli afirma que a maioria das jurisdições que reconhecem 

que a finalidade dos danos punitivos é de punição do ofensor admite a prova da 

riqueza do requerido durante o julgamento do mérito, enquanto outras jurisdições 

somente permitem que a evidência sobre a condição econômica do requerido seja 

apresentada após o júri já ter considerado o réu responsável por danos punitivos. O 

mesmo estudioso não só afirma que a prova da riqueza do requerido é admissível, 

como defende que quanto maior for o patrimônio do requerido, maior deve ser a 

indenização fixada a titulo de danos punitivos ou exemplares, a fim de se atingir o 

objetivo de punição.328 

Na dissidência da Justice O' Connor no caso TXO Production Corp. 

v. Alliance Resources Corp., a magistrada citou Kenneth S. Abraham e John Calvin 

Jeffries, Jr., em Punitive Damages and the Rule of Law: The Role of Defendant’s 

Wealth com base na premissa: "há fortes argumentos econômicos no sentido de que 

permitir que júris considerem a riqueza é imprudente quando não irracional." Os 

autores seguem adiante e argumentam que é inapropriado, e talvez mesmo 

inconstitucional a consideração da riqueza do requerido, uma vez que ameaça as 

normas relacionadas com o estado de direito. Eles defendem que a riqueza do réu é 

irrelevante para a teoria do valor de desestímulo, e que em casos em que o individuo 

deva ser punido, ele seja punido pelo mal que causou e não pelo fato de ser rico. "A 

                                                 
328 Melvin B. Belli. Punitive damages: their history, their use and their worth in present-day society 
(Danos punitivos: sua hisyória, seu uso e seu valor na sociedade atual). 49 UMKC L. Rev. 1. 1980.     
pp. 12-13. 
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punição com base nas características do agente, e não pela conduta específica, 

ameaça as noções fundamentais de liberdade de restrição governamental".329 

Quanto à revisão judicial do montante dos danos, fala-se que os 

tribunais de direito comum nos Estados Unidos seguiram seus antecessores 

ingleses. No século XIX, antes e após a ratificação da 14ª Emenda (que estabeleceu 

a Cláusula do Devido Processo Legal em 1868), vários tribunais americanos 

revisaram danos concedidos para avaliar a parcialidade, a corrupção, a paixão ou o 

preconceito sobre os quais haviam se fundamentado as concessões.330  

Em Taylor v. Giger, porque não foi identificado erro e porque o 

depoimento dos jurados não deveria ser aceito como prova de comportamento 

irregular para obter um novo julgamento, a Corte de Apelações de Kentucky afirmou 

que um novo julgamento não deveria ter sido concedido. O Tribunal decidiu: 

 

In actions of tort, sounding purely in damages, where there is no 
certain criterion to go by, a new trial ought not to be granted for 
excessiveness of damages unless the damages found are so 
enormous as to show that the jury were under some improper 
influence, or were led astray by the violence of prejudice or passion. 
It is not enough that the judge may think he would not have given so 
much if he had been one of the jury. He ought to see clearly that the 
damages are flagrantly outrageous, and that the verdict can not be 
just, before he will, on that ground, grant a new trial; otherwise, the 
verdict of the jury must, in all cases, depend on the opinion of the 
judge, and the constitutional trial by jury will be prostrated.331 

                                                 
329 509 U.S. 443 (1993) disponível em 
http://web2.westlaw.com/welcome/LawSchoolPractitioner/default.wl?bhcp=1&FN=%5Ftop&MT=LawS
choolPractitioner&rs=LAWS2%2E0&strRecreate=no&sv=Split&vr=2%2E0.  
330 Honda Motor Co., Ltd. v. Oberg, 512 U.S. 415 (1994), disponível em  
http://web2.westlaw.com/search/default.wl? 
service=Search&sv=Split&fn=_top&rltdb=CLID_DB63217182&mt=LawSchoolPractitioner&origin=Sear
ch&db=sct&eq=search&vr=2.0&action=Search&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&query=%22discretion%2
2+%26+%22punitive+damages%22++%26++review++%26++power+and+disproportionate&rs=LAWS
2.0&sskey=CLID_SSSA143317182&method=TNC. 
331 “Nas ações de indenização por ato ilícito, falando meramente em danos, para as quais não haja 
nenhum critério especifico a seguir, não deveria ser concedido um novo julgamento para questionar 
indenizações excessivas a menos que os danos constatados fossem de tal magnitude que 
demonstrassem que o júri estava sob alguma influência imprópria, ou que haviam sido afetados pela 
força do preconceito ou paixão. Não é suficiente o juiz pensar que ele não concederia tanto se ele 
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Quanto ao fato de danos punitivos serem baseados em dolo (seja 

explícito ou implícito) ou na intencionalidade da conduta do ofensor, e tendo em 

conta a falta de uma base uniforme para avaliar prejuízos, a competência dos 

tribunais de rever indenizações concedidas pelo júri tem sido ainda mais 

questionada. "Embora os danos punitivos permitidos em um determinado caso 

devam assemelhar-se em alguma proporção razoável com os danos sofridos pelo 

requerente, não é tanto uma proporção matemática que os júris devem considerar 

visto que é necessário respeitar a natureza do prejuízo que tenha sido infligido". 332  

Em State ex rel. Atchison, T & SF Ry. Co. v. Ellison, a Suprema 

Corte do Missouri, ao comparar danos punitivos com danos compensatórios em 

questões de revisão de indenização, declarou: 

It is difficult to lay down any rule by which to test the question of 
excess in a verdict for punitive or exemplary damages. At common 
law the amount was left almost entirely to the jury, and the courts 
generally refused to grant a new trial on the ground that the award 
was excessive, and would do so only in a glaring case of outrageous 
damages, and which all mankind at first blush must think so. It is now 
generally held, however, that the jury is not at liberty, unrestrained, to 
award by way of punitive damages any amount, regardless of how 
large it may be. While their verdict will not be set aside unless it is so 
large as to satisfy the court that it was not the result of an honest 
exercise of judgment, an award of exemplary damages is subject to 
revision by the court to the same extent as awards of compensatory 
damages, and will be set aside if it is grossly excessive or appears to 
be the result of passion or prejudice or improper sympathy.333 

                                                                                                                                                         
tivesse sido um dos jurados. Ele deveria ver claramente que os danos são absolutamente ultrajantes, 
e que o veredicto não pode ser justo, antes que ele, com base nesse fundamento, conceda um novo 
julgamento; caso contrário, o veredicto do júri deve, em todos os casos, depender do parecer do juiz, 
o que dispensaria o julgamento por júri” (3 Ky. 586 (1808), disponível em  
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?cite=3+Ky.+586&rs=LAWS2.0&vr=1.0. 
332 Jones v. West Side Buick Auto Co., 231 Mo.App. 187 91936), disponível em 
http://web2.westlaw.com/Find/default.wl?findcite=93+S.W.%282d%29+1083&TF=%7B27AE66B7-
4EEF-11D5-A99D-
000102463493%7D&RS=LAWS2.0&VR=2.0&SV=Split&FN=_top&MT=LawSchoolPractitioner&RP=%
2FWelcome%2FLawSchoolPractitioner%2Fdefault.wl&TC=%7B7340A334-4EEC-11D5-A99D-
000102463493%7D&Find.x=10&Find.y=14. 
333 “É difícil estabelecer qualquer regra pela qual testar a questão de veredicto de caráter excessivo 
por danos punitivos ou exemplares. No direito comum o montante fixado como indenização fica quase 
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Em Alabama Water Service Co. v. Harris, a Suprema Corte do 

Alabama declarou que o tribunal respeita indenizações de danos punitivos 

concedidas pelo júri, mesmo as considerando excessivas, mas também observou 

que era seu dever determinar a redução (remittitur) quando necessária. 

 

This court, fully sensible of the wise rule against the invasion of the 
province of juries, often sustains verdicts which we think excessive. 
We would have it known that failure to disturb a given verdict does 
not mean that we approve it. It means no more than that allowing all 
presumptions in favor of the judgment of the jury, followed by the 
ruling of the trial judge, we are not clearly convinced it is so 
excessive as to demand the interposition of this court. 
But it is the high duty of this court, now recognized by statute, where 
a clear case of duty so demands, to require a remittitur of damages 
so as to reduce it to a reasonable sum as a condition to 
affirmance.334 
 

Em La Chance v. Nat. Pigments & Chemical Co., o mesmo Supremo 

Tribunal do Missouri reconheu o critério do júri na concessão de indenizações 

punitivas, tão logo foram aplicadas as regras específicas para orientar a avaliação e 

                                                                                                                                                         
inteiramente a critério do júri, e os tribunais muitas vezes se recusavam a conceder novo julgamento 
em virtude de indenização excessiva, e só interferiam em casos notórios de concessão de danos 
afrontosa, e que seriam considerados da mesma maneira por toda a humanidade. Entretanto 
atualmente acredita-se, que o júri não tenha a liberdade irrestrita de conceder qualquer montante a 
titulo de indemnizações punitivas, independentemente do valor do montante. Embora o seu veredicto 
não seja ignorado a menos que seja de valor tão alto que comprove para o Tribunal que não foi o 
resultado de um exercício honesto de julgamento, a concessão de danos exemplares está sujeita a 
revisão pelo Tribunal na mesma medida que indenizações a titulo de danos compensatórios, e não 
será considerado se for excessivo ou parecer ser o resultado distorcido por paixão, preconceito ou 
antipatia” (268 Mo. 225 (1916), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?DB=712&SerialNum=1916016825&FindType=Y&AP=&mt=La
wSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&vr=2.0&rs=WLW6.02&RLT=CLID_FQRLT25413152&TF=756
&TC=1&n=1). 
334 “Este tribunal, com perfeita ciência da regra sábia contra a invasão da esfera do júri, muitas vezes 
sustenta veredictos que consideramos excessivos. É importante ressaltar que o fato de não interferir 
com um veredito não significa o aprovamos. Isso significa nada além do que permitir todas as 
presunções em favor da decisão do júri, seguidas pelo parecer do Juiz. Não estamos claramente 
convencidos que seja tão excessiva a ponto de exigir a interposição deste Tribunal. Mas é dever 
deste Tribunal, agora reconhecido por lei, exigir uma redução de danos, a fim de reduzi-la a um 
montante razoável como condição de retificação” (221 Ala. 516 (1930), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?DB=734&SerialNum=1930109486&FindType=Y&AP=&mt=La
wSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&vr=2.0&rs=WLW6.02&RLT=CLID_FQRLT52207192&TF=756
&TC=1&n=1. 
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confirmou o veredicto. 

From the very nature and character of the actual damages for which 
compensation is to be had in an action for malicious prosecution, 
there can be no very exact measure of damages applied, and the 
question of the amount of damages to be allowed in a given case is 
therefore left of necessity to the sound discretion of the jury, to be 
exercised free from judicial interference or disturbance, unless the 
deliberations of the jury appear to have been influenced by passion, 
prejudice, or other like improper motives, or unless the sum awarded 
is manifestly disproportionate, either to the wrong done the plaintiff, 
or to the situation and circumstances of the parties.335 
 

 
Não existem regras matemáticas para garantir uniformidade às 

indenizações punitivas. Em Bell v. Preferred Life Assur. Soc. Of Montgomery, Ala., o 

Supremo Tribunal de Justiça afirmou que o estado do Alabama não reconhecia 

nenhuma regra matemática para garantir uma relação entre danos compensatórios e 

punitivos. Nesse caso, o requerente alegou ter sido induzido a adquirir um certificado 

de seguro através de declaração fraudulenta. O autor exigia $200.000 a titulo de 

danos reais e punitivos. O requerente havia pago US$202.35 pelo certificado e o seu 

valor potencial máximo era de US$1.000. A Corte Distrital declarou que o autor não 

poderia ter direito a mais do que US$1.000 e concluiu que os requeridos $3.000 não 

estavam realmente e substancialmente envolvidos. A Corte Distrital de Apelações 

manteve a decisão de que os danos no valor de US$200.000 serviam unicamente 

para efeitos de atribuição de competência, uma vez que era juridicamente 

inconcebível que as alegações do requerente justificassem indenização superior ao 
                                                 
335 “Pela própria natureza e caráter dos danos reais pelos quais é exigida compensação em uma ação 
de acusação caluniosa, não pode haver nenhuma avaliação exata dos danos e a questão do 
montante da indenização a ser concedida em um determinado caso é, por conseguinte, deixada a 
critério do júri, para ser exercida livre de interferência judicial, a menos que as deliberações do júri 
tenham sido influenciadas pela paixão, preconceito ou outras motivações impróprias, ou a menos que 
o montante concedido seja manifestamente desproporcionado, seja em relação ao mal sofrido pelo 
requerente, seja pela situação e as circunstâncias das partes” (104 S.W.2d 693 (1937), disponível em  
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?DB=713&SerialNum=1937123906&FindType=Y&AP=&mt=La
wSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&vr=2.0&rs=WLW6.02&RLT=CLID_FQRLT31119142&TF=756
&TC=1&n=1. 
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valor de seu certificado de US$1.000. A Suprema Corte mantece a decisão da 

Suprema Corte do Alabama e determinou que o montante concedido a titulo de 

danos punitivos deveria estar em consonância com o valor dos danos reais sofridos 

(Mobile and Montgomery Railroad Co. v. Ashcraft, 48 Ala.15, 33); e que embora a 

avaliação dos danos devesse ficar em grande medida ao critério do júri, não deveria 

ser um critério descontrolado (Alabama Water Service Co. v. Harris, 221 Ala. 516). 

Mas a Suprema Corte também observou que em nenhum dos casos citados, nem 

em qualquer outro caso, a Suprema Corte do Alabama tenha afirmado que danos 

punitivos e danos reais devessem ter uma relação matemática definida. Em vez 

disso, a Suprema Corte citou a Suprema Corte do Alabama: 'Deve ser considerada a 

natureza do caso, o caráter e a importância do prejuízo suscetível de resultar de 

uma violação do direito e todas as circunstâncias atenuantes' (Alabama Water 

Service Co. v. Harris, supra, 221 Ala. 519). E também que indenizações concedidas 

pelo júri não devem ser revisadas se, "permitindo todas as presunções em favor do 

mesmo, o Tribunal está claramente convencido de que não é tão excessiva que exija 

a interposição deste Tribunal." A Suprema Corte também declarou que: 

 

Considering these general principles of Alabama law, we are unable 
to say that under petitioner's complaint evidence could not be 
introduced at a trial justifying a jury verdict for actual and punitive 
damages exceeding $3,000. Nor can this controversy as to 
jurisdictional amount be decided on the assumption 'that a verdict, if 
rendered for that amount, would be excessive and set aside for that 
reason,--a statement which could not, at any rate, be judicially made 
before such a verdict was in fact rendered.336 

                                                 
336 “Tendo em conta os princípios gerais do direito do Alabama, somos incapazes de afirmar que em 
denúncia do requerente, provas não puderam ser introduzidas em um julgamento para justificar o 
veredicto emitido pelo júri por danos punitivos e reais superior a US $3.000. Nem pode esta 
controvérsia quanto ao montante jurisdicional ser decidida no pressuposto 'que um veredicto nesse 
montante, seria excessivo e por isso seria ignorado, - uma declaração que não poderia, de qualquer 
forma, ser judicialmente feita antes de tal veredicto ser de fato proferido” (320 U.S. 238 (1943), 
disponível em 
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O recurso interposto foi improvido e o processo remetido ao juízo de 

origem para o prosseguimento do processo. 

O desenvolvimento das questões que envolvem danos punitivos e 

provavelmente também o aumento do valor das indenizações punitivas resultaram 

em vários desafios para a Suprema Corte Americana.  

Em Bankers Life & Casualty Co. v. Crenshaw,  a Suprema Corte 

teve a oportunidade de decidir se a concessão de danos punitivos era uma violação 

da 14ª emenda. 337 O Tribunal recusou-se a decidir a questão, afirmando: 

This due process question, serious as it is, should not be decided 
today. The argument was not appellant's principal submission to this 
Court. The analysis in the briefs and the discussion at oral argument 
were correspondingly abbreviated. Although the Court could assert 
jurisdiction over the due process question on the theory that the 
argument made here was a “mere enlargement” of the due process 
argument raised below, it would not be prudent to do so. Accordingly, 
I concur in the Court's judgment on this question and would leave for 
another day the consideration of these issues.338 
Em Browning-Ferris Industries v. Kelko Disposal Inc., a Suprema 

                                                                                                                                                         
http://web2.westlaw.com/welcome/LawSchoolPractitioner/default.wl?bhcp=1&FN=%5Ftop&MT=LawS
choolPractitioner&rs=LAWS2%2E0&strRecreate=no&sv=Split&vr=2%2E0). 
337 Amendment 14. Section 1. All persons born or naturalized in the United States, and subject to the 
jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State 
shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United 
States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; 
nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws. Tradução livre: Todas as 
pessoas nascidas norte americanas ou naturalizadas, e sujeitas à sua jurisdição, são cidadãos dos 
Estados Unidos e do Estado no qual residem. Nenhum Estado pode fazer ou ratificar lei que possa 
retirar os privilégios ou imunidades dos cidadãos dos estados Unidos: e nenhum Estado pode tirar de 
qualquer pessoa a vida, a liberdade e a propriedade sem o devido processo legal, e tampouco pode 
negar a qualquer pessoa sob a sua jurisdição a proteção da lei. 
338 “Essa questão do devido processo, séria como é, não deve ser decidida hoje.  O argumento não 
foi o que o requerente apresentou a este Tribunal. As análises nos pareceres e a discussão das 
alegações foram correspondentemente abreviadas. Embora o Tribunal possa exercer jurisdição sobre 
a questão com base na teoria de que o argumento apresentado aqui foi uma simples extensão do 
argumento do devido processo apresentado abaixo, não seria prudente fazê-lo. Nesse sentido, 
concordo com o acórdão do Tribunal de Justiça sobre esta questão e deixaria para outro dia a 
consideração destas questões” (486 U.S. 71 (1988), disponível em 
http://web2.westlaw.com/search/default.wl?service=Search&sv=Split&fn=_top&rltdb=CLID_DB462551
42&mt=LawSchoolPractitioner&origin=Search&db=sct&eq=search&vr=2.0&action=Search&rp=%2fsea
rch%2fdefault.wl&query=%22JURY+DISCRETION%22+%26+%22PUNITIVE+DAMAGES%22&rs=LA
WS2.0&sskey=CLID_SSSA52255142&method=TNC). 
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Corte considerou que o teor da Cláusula de Multas Excessivas,339 sua história e a 

teoria em que se baseou impediam sua aplicação em casos de caráter privado. 

Também nesse caso, foi discutida a questão sobre a revisão de indenizações 

punitivas para determinar se eram excessivas sob a Cláusula do Devido Processo 

da 14ª Emenda. Justice Browning não fez nenhuma alegação de que os resultados 

tivessem sido injustos, ou de que o júri tivesse sido tendencioso ou corrompido pela 

emoção ou preconceito, mas buscou outros argumentos na doutrina do devido 

processo legal, dirigidos ao montante de indenizações punitivas. O Tribunal recusou-

se a decidir a questão, afirmando: 

 

We have never addressed the precise question presented here: 
whether due process acts as a check on undue jury discretion to 
award punitive damages in the absence of any express statutory 
limit. That inquiry must await another day. Because petitioners failed 
to raise their due process argument before either the District Court or 
the Court of Appeals, and made no specific mention of it in their 
petition for certiorari in this Court, we shall not consider its effect on 
this award. 340 

 
 

Em Pacific Mutual Life Insurance Co. v. Haslip, a Suprema Corte 

tratou da questão de que a concessão de danos punitivos não constitui, por si só, 

uma violação das disposições do devido processo legal da 14ª Emenda. O Tribunal 

declarou:  

 

 

                                                 
339 Amendment 8. Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and 
unusual punishments inflicted 
340 “Nunca abordamos a questão específica aqui apresentada: se o devido processo da lei atua como 
uma verificação do critério do júri para a adjudicação de indenizações punitivas de caráter excessivo 
na ausência de qualquer limite legal expresso. Esse debate deve ficar para outro dia. Como 
peticionários não conseguiram invocar o argumento do devido processo perante o Tribunal Distrital ou 
o Tribunal de Recursos e não fizeram menção específica em suas petições por certiorari neste 
Tribunal, não consideraremos seu efeito sobre esta indenização” (492 U.S. 257 (1989), disponível em 
http://web2.westlaw.com/welcome/LawSchoolPractitioner/default.wl?bhcp=1&FN=%5Ftop&MT=LawS
choolPractitioner&rs=LAWS2%2E0&strRecreate=no&sv=Split&vr=2%2E0). 
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We are aware that the punitive damages award in this case is more 
than 4 times the amount of compensatory damages, is more than 
200 times the out-of-pocket expenses of respondent Haslip […] 
While the monetary comparisons are wide and, indeed, may be close 
to the line, the award here did not lack objective criteria. We 
conclude, after careful consideration, that in this case it does not 
cross the line into the area of constitutional impropriety.341  
 

Justice O'Connor discordou e argumentou que o caso fora 

apresentado à Corte para julgamento dos requisitos constitucionais a fim de orientar 

os Estados na resolução do problema da concessão de indenizações punitivas e 

que, no entanto, a Corte havia escolhido a resposta errada. E afirmou em seu voto: 

 
I would require Alabama to adopt some method, either through its 
legislature or its courts, to constrain the discretion of juries in 
deciding whether or not to impose punitive damages and in fixing the 
amount of such awards. As a number of effective procedural 
safeguards are available, we need not dictate to the States the 
precise manner in which they must address the problem. We should 
permit the States to experiment with different methods and to adjust 
these methods over time. This conclusion is neither groundbreaking 
nor remarkable. It reflects merely a straightforward application of our 
Due Process Clause jurisprudence. Given our statements in recent 
cases such as Browning-Ferris, and Bankers Life & Casualty Co. v. 
Crenshaw, the parties had every reason to expect that this would be 
the Court's holding. Why, then, is it consigned to a dissent rather 
than a majority opinion? It may be that the Court is reluctant to afford 
procedural due process to Pacific Mutual because it perceives that 
such a ruling would force us to evaluate the constitutionality of every 
State's punitive damages scheme. I am confident, though, that if we 
announce what the Constitution requires and allow the States 
sufficient flexibility to respond, the constitutional problems will be 
resolved in time without any undue burden on the federal courts. 
Indeed, it may have been our hesitation that has inspired a flood of 
petitions for certiorari. For more than 20 years, this Court has 
criticized common-law punitive damages procedures, but has shied 

                                                 
341 “Estamos cientes de que a concessão de indenizações punitivas, neste caso, é mais de 4 vezes 
superior ao montante da indenização concedida a titulo compensatório, é mais de 200 vezes o valor 
das despesas reembolsáveis do recorrente Haslip […] Embora as comparações monetárias sejam 
amplas e, na verdade, possam estar próximo aos limites, a indenização neste caso não foi o resultado 
de falta de critérios objetivos. Após cuidadosa consideração, concluímos que neste caso a concessão 
de indenizações punitivas não contrariou os limites de impropriedade constitucional” (499 U.S. 1, 
1991), disponível em http://web2.westlaw.com/find/default.wl?cite=499us1&rs=LAWS2.0&vr=1.0. 



                                                       

  

                                                                                                                                                  
 

      152 
 
   

away from its duty to step in, hoping that the problems would go 
away. It is now clear that the problems are getting worse, and that 
the time has come to address them squarely. The Court does 
address them today. In my view, however, it offers an incorrect 
answer (notes omitted).342 

 
 

Em Honda Motor Co., Ltd. v. Oberg, a Suprema Corte reconheceu a 

necessidade de revisão judicial do montante das indenizações punitivas fixadas 

pelos júris. O Tribunal considerou que a emenda à Constituição de Oregon, que 

proíbe a revisão judicial do montante dos danos punitivos concedido pelo júri "a 

menos que o Tribunal possa afirmar contundentemente que não há nenhuma 

evidência para sustentar o veredicto“, viola a cláusula do devido processo legal da 

14ª Emenda. O Supremo Tribunal declarou: 

 
A decision to punish a tortfeasor by means of an exaction of 
exemplary damages is an exercise of state power that must comply 
with the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment. The 
common-law practice, the procedures applied by every other State, 
the strong presumption favoring judicial review that we have applied 
in other areas of the law, and elementary considerations of justice all 
support the conclusion that such a decision should not be committed 
to the unreviewable discretion of a jury.343 

                                                 
342 “Eu exigiria que o estado do Alabama adotasse algum método, por meio de legislatura ou de seus 
tribunais, para limitar o poder discricionário do júri ao decidir se deve ou não impor danos punitivos e 
ao fixar montantes para tais indenizações. Visto que uma série de garantias processuais eficazes está 
disponível, não precisamos ditar aos Estados os termos precisos em que devem resolver o problema. 
Devemos permitir que os Estados experimentassem com diferentes métodos e ajustem esses 
métodos ao longo do tempo. Esta conclusão não é revolucionária nem notável. Apenas reflete uma 
aplicação simples da jurisprudência da Cláusula do Devido Processo Legal. Dados os 
pronunciamentos em casos recentes, como em Browning-Ferris e Bankers Life & Casualty Co v. 
Crenshaw, as partes tinham todos os motivos para esperar que esse fosse o parecer do Tribunal. Por 
que, então, limita-se a discordância/dissidência, e não a opinião da maioria? Pode ser que o Tribunal 
está relutante em conceder devido processo legal ao Pacific Mutuals, porque percebe que tal decisão 
forçaria a avaliação da constitucionalidade do regime de indenizações punitivas de cada Estado. 
Estou confiante, porém, de que se anunciarmos o que requer a Constituição e proporcionarmos aos 
Estados flexibilidade suficiente, os problemas constitucionais serão resolvidos sem impor qualquer 
sobrecarga aos tribunais federais. Na verdade, pode ter sido nossa hesitação que inspirou a onda de 
ações certiorari. Há mais de 20 anos, este Tribunal tem criticado procedimentos punitivos de direito 
comum, mas tem evitado intervir, na esperança de que os problemas desapareceriam. É evidente que 
os problemas estão apenas piorando, e que chegou o momento de resolvê-los. O Tribunal vai 
abordá-los hoje. Acredito, no entanto, que oferece uma resposta incorreta. 
343 “A decisão de punir um infrator por meio de cobrança de indenizações exemplares é um exercício 
de poder do estado que deve estar em conformidade com a Cláusula do Devido Processo da Décima 
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Em BMW of North America v. Gore, a Suprema Corte finalmente 

reconheceu que existem limites constitucionais para a concessão de danos 

punitivos. O caso dizia respeito à decisão da BMW de não avisar suas 

concessionárias e tampouco os seus clientes sobre danos ocorridos na pré-entrega 

de carros novos, sendo que o custo dos reparos equivalia a menos de três por cento 

do preço sugerido. O autor ajuizou uma ação de indenização e o júri condenou a 

BMW ao pagamento de danos compensatórios no valor de quatro mil dólares e 

também a condenou ao pagamento de danos punitivos no valor de quatro milhões 

de dólares, baseado em uma determinação de que a política de não divulgação 

constitui fraude grave, opressiva e dolosa. A Suprema Corte de Alabama determinou 

a redução do montante de danos punitivos para dois milhões. 

Nesse caso, a Suprema Corte fixou as regras para analisar a 

constitucionalidade da concessão de indenizações a título de danos punitivos. O 

primeiro indício do caráter excessivo da concessão de danos punitivos foi 

considerado o grau de censurabilidade da conduta do requerido. A fim de determinar 

a censurabilidade de sua conduta, um tribunal deve considerar se o dano foi físico e 

não econômico; se a conduta dolosa revelou uma indiferença ou desrespeito 

imprudente para com a saúde ou a segurança dos outros; se a conduta envolveu 

ações repetidas ou foi um incidente isolado; e se o dano resultou de maldade 

intencional, trapaça, dolo ou mero acidente.344 

 

                                                                                                                                                         
Quarta Emenda. A prática de direito comum, os procedimentos aplicados por cada Estado, a forte 
suspeita favorecendo a revisão judicial que temos aplicado em outras áreas da lei, e considerações 
elementares de Justiça, todos apoiam a conclusão de que tal decisão não deve ser autorizada a 
critério irrecorrível de um júri” (512 U.S. 415 (1994), disponível em 
http://web2.westlaw.com/welcome/LawSchoolPractitioner/default.wl?bhcp=1&FN=%5Ftop&MT=LawS
choolPractitioner&rs=LAWS2%2E0&strRecreate=no&sv=Split&vr=2%2E0). 
344 Gore, 517 U.S., pp. 576-577. 
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The harm BMW inflicted on Dr. Gore was purely economic in nature. 
The presale refinishing of the car had no effect on its performance or 
safety features, or even its appearance for at least nine months after 
his purchase. BMW's conduct evinced no indifference to or reckless 
disregard for the health and safety of others.345 
 

O segundo indício do caráter excessivo foi considerada a relação 

entre os danos compensatórios do autor e o montante de danos punitivos. A 

Suprema Corte citou a decisão em Haslip346 para observar que a concessão de 

indenizações punitivas naquele caso havia sido quatro vezes superior ao montante 

da indenização compensatória, e que embora tenha sido considerado um caso 

limiar, não havia cruzado o limite da impropriedade constitucional. E também referiu 

o caso TXO para explicar a concessão de danos punitivos com base na diferença 

entre o montante a titulo de danos punitivos e os danos infligidos à vítima, danos que 

supostamente teriam seguido caso o plano nocivo tivesse sucedido. E por último o 

Tribunal usou o caso TXO para observar que a diferença (em TXO) sugeria que a 

proporção relevante não era mais do que de 10 para 1.347 E comparou que os dois 

milhões de dólares concedidos ao requerente Gore a titulo de danos punitivos no 

caso BMW era 500 vezes o montante do seu dano real, considerado o valor a título 

de danos compensatórios fixado pelo júri. Considerou também a inexistência de 

qualquer indício de que o autor ou qualquer outro comprador houvesse sofrido 

qualquer dano potencial adicional pela política de não divulgação da empresa. E por 

fim, o terceiro indício do caráter excessivo foi considerado como sendo a diferença 

                                                 
345 “Os danos infligidos pela BMW ao Dr. Gore eram de natureza puramente econômica. O retoque 
pré-venda no carro não teve nenhum efeito sobre o desempenho ou as características de segurança, 
ou até mesmo sobre a sua aparência, até pelo menos, nove meses após a sua compra. A conduta da 
BMW não demonstrou nenhuma indiferença ou desprezo imprudente para com a saúde e a 
segurança dos outros” (Gore, 517 U.S., p. 576). 
346  499 U.S., p. 23-24. 
347 517 U.S., p. 581 
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entre o montante dos danos punitivos e as sanções civis ou penais que poderiam ter 

sido impostas por conduta semelhante. A Suprema Corte declarou: 

 

The maximum civil penalty authorized by the Alabama Legislature for 
a violation of its Deceptive Trade Practices Act is $2,000; other 
States authorize more severe sanctions, with the maxima ranging 
from $5,000 to $10,000. Significantly, some statutes draw a 
distinction between first offenders and recidivists; thus, in New York 
the penalty is $50 for a first offense and $250 for subsequent 
offenses. None of these statutes would provide an out-of-state 
distributor with fair notice that the first violation -- or, indeed the first 
14 violations -- of its provisions might subject an offender to a 
multimillion dollar penalty. Moreover, at the time BMW's policy was 
first challenged, there does not appear to have been any judicial 
decision in Alabama or elsewhere indicating that application of that 
policy might give rise to such severe punishment.348 
 

Em State Farm Mutual Insurance Company v. Campbell349, a 

Suprema Corte refinou as orientações apresentadas no caso BMW (grau de 

censurabilidade, proporção e a diferença entre o montante dos danos punitivos e as 

sanções civis ou penais que podem ser impostas para conduta semelhante). No 

caso da primeira orientação, a Corte estabeleceu que qualquer conduta praticada 

fora do estado ou qualquer conduta que não seja substancialmente semelhante à 

                                                 
348 “A sanção civil máxima autorizada pela legislação do Alabama por violação da Deceptive Trade 
Practices Act é de U$2.000; outros Estados autorizam sanções mais severas, com valores que variam 
de US$5.000 a US$10.000. Significativamente, alguns estatutos estabelecem uma distinção entre 
primeiros infratores (réu primário) e reincidentes; assim, em Nova York, a pena é US$50 para uma 
primeira ofensa e US$250 para ofensas subsequentes. Nenhum dos presentes estatutos notificaria 
um distribuidor de fora do estado que a primeira violação – ou na verdade as primeiras 14 violações - 
das suas disposições poderia sujeitar um infrator a uma pena multimilionária. Além disso, na época 
em que a política da BMW foi desafiada pela primeira vez, parece não ter havido qualquer decisão 
judicial no Alabama ou qualquer outro local que indicasse que a aplicação dessa política pudesse dar 
origem a tais punições severas”  
(517 U.S. 559 (1996), disponível em 
http://web2.westlaw.com/Find/default.wl?findcite=+517+U.S.+559&TF=%7B27AE66B7-4EEF-11D5-
A99D-
000102463493%7D&RS=LAWS2.0&VR=2.0&SV=Split&FN=_top&MT=LawSchoolPractitioner&RP=%
2FWelcome%2FLawSchoolPractitioner%2Fdefault.wl&TC=%7B7340A334-4EEC-11D5-A99D-
000102463493%7D&Find.x=5&Find.y=7). 
349 538 U.S. 408 (2003), disponível em 
http://web2.westlaw.com/welcome/LawSchoolPractitioner/default.wl?bhcp=1&FN=%5Ftop&MT=LawS
choolPractitioner&rs=LAWS2%2E0&strRecreate=no&sv=Split&vr=2%2E0. 
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conduta que lesou o autor/requerente não pode ser usada para justificar a 

concessão de danos punitivos. Quanto à segunda orientação, a Suprema Corte 

ressaltou que "multiplicadores de um único dígito são mais propensos a estar em 

conformidade com o devido processo legal, sem por isso prejudicar os objetivos de 

compensação e dissuasão do Estado […] mas em casos em que os danos 

compensatórios forem substanciais, uma proporção ainda menor pode atingir o limite 

máximo da garantia do devido processo." E por fim, no caso da terceira orientação, 

considerou-se que a sanção civil mais relevante no âmbito do direito do Estado de 

Utah para uma conduta semelhante era uma multa de $10.000 para uma um ato 

grave de fraude, "ofuscada pela concessão de indenizações punitivas no montante 

de 145 milhões de dólares." 

Apesar do caso BMW ser considerado a regra usada para analisar a 

constitucionalidade de indenizações punitivas, vale a pena citar parte das opiniões 

dissidentes dos Justices Ginsburg, Scalia e Thomas, respectivamente:  

 

“I remain of the view that this Court has no warrant to reform state 
law governing awards of punitive damages. Even if I were prepared 
to accept the flexible guides prescribed in Gore, I would not join the 
Court's swift conversion of those guides into instructions that begin to 
resemble marching orders. For the reasons stated, I would leave the 
judgment of the Utah Supreme Court undisturbed”.350  
 
“I adhere to the view expressed in my dissenting opinion in BMW of 
North America, Inc. v. Gore, that the Due Process Clause provides 
no substantive protections against excessive or unreasonable 
awards of punitive damages. I am also of the view that the punitive 
damages jurisprudence which has sprung forth from BMW v. Gore is 
insusceptible of principled application; accordingly, I do not feel 

                                                 
350  "Continuo da opinião de que este Tribunal não tem direito de reformar a lei estadual que rege a 
concessão de indenizações punitivas. Mesmo que eu estivesse preparado para aceitar as diretrizes 
flexíveis prescritas em Gore, não participaria da conversão rápida do Tribunal dessas diretrizes em 
instruções que começam a assemelhar-se com rigorosas ordens. Pelas razões expostas, eu deixaria 
o acórdão da Suprema Corte de Utah como está."  
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justified in giving the case stare decisis effect. I would affirm the 
judgment of the Utah Supreme Court”.351  
“I would affirm the judgment […] because ‘I continue to believe that 
the Constitution does not constrain the size of punitive damages 
awards.’ Cooper Industries, Inc. v. Leatherman Tool Group, Inc”.352 
 

Embora o caso BMW continue a funcionar como regra para a 

quantificação dos danos punitivos, a regra não é absoluta. 

 

3.1.6 – Imposição de danos punitivos a entes de dir eito público  

O Federal Tort Claim Act (FTCA) estabelece: “the United States shall 

be liable, respecting the provisions of this title relating to tort claims, in the same 

manner and to the same extent as a private individual under like circumstances, but 

shall not be liable for interest prior to judgment or for punitive damages".353 

Em Littleton v. Vitro Corp. of  America, o Tribunal Distrital para a 

Divisão Noroeste deu provimento ao recurso para que se procedesse ao julgamento 

antecipado e declarou: 

 

In view of the fact that it has long been recognized that the United 
States is not subject to an action for punitive damages, this provision 
of the Tort Claims Act proscribing punitive damages did not carve out 
an exemption but merely crystalized and gave legislative recognition 
to an existing status. A holding that TVA [Tennessee Valley 
Authority], a governmental agency, is liable for punitive damages 

                                                 
351 "Eu gostaria de acrescentar que além da opinião expressa no meu parecer dissidente no caso 
BMW of North America, Inc. v. Gore, que a cláusula do devido processo não oferece nenhuma 
proteção substantiva contra indenizações "excessivas" ou "razoáveis" a titulo de danos punitivos. 
Também sou da opinião que a jurisprudência sobre danos punitivos que surgiu com o caso BMW v. 
Gore, é insusceptível de aplicação fundamentada; por conseguinte, não sinto justificativa para 
considerar o caso por princípio de precedente judiciário (stare decisis). Eu confirmaria a decisão da 
Suprema Corte de Utah”. 
352 Eu concordaria com a decisão […] porque 'Continuo a acreditar que a Constituição não restringe o 
montante de indenizações concedidas a titulo de danos punitivos (Cooper Industries, Inc.v. 
Leatherman Tool Group, Inc.). 
353 “Os Estados Unidos estarão sujeitos, respeitadas as disposições do presente título no que diz 
respeito às alegações de delito, do mesmo modo e na mesma medida que pessoa física sob 
circunstâncias semelhantes, mas não será responsável por juros anteriores ao julgamento ou por 
danos punitivos” (28 U.S.C.A. § 2674), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?cite=28+U.S.C.A.+%c2%a7+2674&rs=LAWS2.0&vr=1.0. 
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under the Alabama Homicide Act [which are wholly punitive], would 
present an anomalous situation in face of the proscription against 
punitive damages in death actions against the United States arising 
from torts of numerous other governmental agencies governed by the 
Tort Claims Act. 354 

 

Em Cline v. U.S. Department of Justice,355 caso em que um 

prisioneiro federal apresentou denúncia alegando que foi negligentemente sujeito 

por Oficiais do Governo dos Estados Unidos a agressão na prisão, a United States 

District Court, D. South Dakota, Western Division manteve a decisão de que o juízo 

de primeiro grau era obrigado a considerar as reivindicações de danos punitivos em 

ações FTCA como sendo proibidas pela U.S.C. s 2674 e, por conseguinte, exigiu 

que as partes da petição inicial pleiteando tais danos fossem eliminadas. 

Em Wheat v. U.S.,356 uma ação de imperícia médica movida contra o 

médico particular e os Estados Unidos por ocasião do tratamento do paciente cujo 

câncer cervical permaneceu não diagnosticado e não tratado por um período de 

quatro anos, culminando com a morte do paciente, a Corte de Apelaçoes afirmou 
                                                 
354 “Em vista do fato de que há muito tempo foi estabelecido que o Governo Federal não está sujeito a 
uma ação por danos punitivos, essa disposição da Tort Claims Act probindo a condenação por danos 
punitivos não estabeleceu uma disposição de isenção, mas simplesmente cristalizou e deu 
reconhecimento legislativo para um estatuto existente. O entendimento que a TVA [Autoridade do 
Vale do Tennessee], uma agência governamental, é responsável por danos punitivos sob a Alabama 
Homicide Act apresentaria uma situação anômala em face da proscrição contra danos punitivos em 
ações de morte contra os Estados Unidos decorrentes de delitos de numerosas outras agências 
governamentais regidas pelo Torts Claims Act” (130 F.Supp. 774, 1955), disponível em  
http://web2.westlaw.com/Find/default.wl?findcite=130FSupp774&TF=%7B27AE66B7-4EEF-11D5-
A99D-
000102463493%7D&RS=LAWS2.0&VR=2.0&SV=Split&FN=_top&MT=LawSchoolPractitioner&RP=%
2FWelcome%2FLawSchoolPractitioner%2Fdefault.wl&TC=%7B7340A334-4EEC-11D5-A99D-
000102463493%7D&Find.x=19&Find.y=10. 
355 525 F.Supp. 825 (1981), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=525FSupp
825&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW6.02. 
 
356 860 F.2d 1256 (1988), disponível em 
http://web2.westlaw.com/Find/default.wl?findcite=860F2d1256&TF=%7B27AE66B7-4EEF-11D5-
A99D-
000102463493%7D&RS=LAWS2.0&VR=2.0&SV=Split&FN=_top&MT=LawSchoolPractitioner&RP=%
2FWelcome%2FLawSchoolPractitioner%2Fdefault.wl&TC=%7B7340A334-4EEC-11D5-A99D-
000102463493%7D&Find.x=17&Find.y=9. 
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que o FTCA limita a concessão de danos a montantes que compensem, 

reembolsem, recompensem ou corrijam os prejuízos sofridos pelo requerente; que 

danos punitivos são proibidos em ações FTCA; e que os danos superiores à perda 

efetiva do requerente são considerados punitivos sob o FTCA. Mas a Corte também 

observou que "indenizações não são punitivas simplesmente porque são grandes" e 

considerou que a Corte Distrital tinha explicado cuidadosamente o fudnamento para 

cada indenização e a perda representada por cada indenização, e que o dinheiro 

compensaria diretamente cada requerente e corrigiria prejuízos passados e futuros. 

De modo que se manteve a decisão da Corte Distrital, sob o fundamento de que a 

indenização não tinha caráter punitivo.   

Em Flannery for Flannery v. U.S.,357  o requerente era um jovem de 

vinte e dois anos de idade que entrou em coma permanente como resultado de 

extensivos danos cerebrais sofridos em um acidente automobilístico.  

Posteriormente, determinou-se que os danos sofridos foram causados por 

negligência do condutor do outro veículo, que era um funcionário público federal em 

missão oficial. A Corte concedeu uma indemnização de cerca de US$2.200.000, 

sendo $48.174.80 para despesas médicas efetuadas antes do julgamento, 

US$316.984 para futuras despesas médicas, US$535.855 a titulo de perda de 

capacidade de ganho e US$1.300.000 a titulo de perda da capacidade de aproveitar 

a vida. A Corte de Apelações cassou a decisão quanto à indenização a titulo de 

perda da capacidade de aproveitar a vida, sob o fundamento de que sempre que 

                                                 
357 718 F.2d 108 (1983), disponível em 
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&fn=_top&sv=Split&cite=718F2d10
8&rp=%2ffind%2fdefault.wl&vr=2.0&rs=WLW6.02. 
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uma indenização recompensa mais do que a perda real sofrida, tem caráter punitivo, 

independentemente de possuir ou não atributos de dissuasão e punição ou não. 

A Corte decidiu: 
 

 
There is no doubt that Flannery has lost "his capacity to enjoy life." 
He is conscious of nothing and incapable of enjoying anything. In his 
condition, he is quite susceptible to infections, but with proper care 
he may have a life expectancy of as much as thirty years from the 
date of his injury. There is no likelihood whatever that he will ever 
become aware of anything.  The Supreme Court of Appeals of West 
Virginia held that, as a matter of state law, damages for the loss of 
the capacity to enjoy life were assessable upon an objective basis, 
and it did not matter that this particular plaintiff is unaware of his loss. 
It is perfectly clear, however, that an award of $1,300,000 for the loss 
of enjoyment of life cannot provide him with any consolation or ease 
any burden resting upon him. The award of the cost of future medical 
care provides for his maintenance as well as his nursing and 
professional care. It provides all of the money needed for the 
plaintiff's care, should he live out his life expectancy. He cannot use 
the $1,300,000. He cannot spend it upon necessities or pleasures. 
He cannot experience the pleasure of giving it away. If paid, the 
money would be invested and the income accumulated until 
Flannery's death, when it would be distributed to those surviving 
relatives of his entitled to inherit from him. If it is compensatory in part 
to any one, it is compensatory to those relatives who will survive 
him.Since the award of $1,300,000 can provide Flannery with no 
direct benefit, the award is punitive and not allowable under the 
FTCA.358 

                                                 
358 Não há dúvida que Flannery tenha perdido sua capacidade de aproveitar a vida. Ele não tem 
consciência de nada e é incapaz de apreciar qualquer coisa. Na sua condição, ele está muito 
suscetível a infecções, mas com os cuidados apropriados, ele pode ter uma expectativa de vida de 
mais de trinta anos a contar da data da lesão. Entretanto, não existe nenhuma probabilidade de que 
ele venha a ganhar consciência. A Supreme Court of Appeals of West Virginia (Suprema Corte de 
Apelações da Virgínia Ocidental), sustentou que, por uma questão de lei estadual, danos por perda 
de capacidade de gozo da vida eram mensuráveis mediante uma base objetiva, e não importava que 
este autor específico não tivesse conhecimento de sua perda. É perfeitamente claro, no entanto, que 
uma indenização de $1.300.000 a titulo de perda de gozo da vida não poderia trazer-lhe qualquer 
consolo ou alivio. A indenização a titulo de custo de cuidados médicos futuros prevê seu cuidado, 
bem como acompanhamento de equipe de enfermagem e profissional. Prevê todo o dinheiro 
necessário para os cuidados do autor/requerente, caso venha a cumprir a sua expectativa de vida. 
Ele não tem a possibilidade de usar o dinheiro ($1.300.000). Ele não pode gastá-lo com necessidades 
ou prazeres. Ele não pode sentir o prazer de doá-lo. Caso fosse pago, o dinheiro seria investido e os 
rendimentos acumulariam até à morte de Flannery, quando seria distribuído entre os parentes 
sobreviventes, titulares de sua herança. Se for compensatório em parte a alguém, é compensatório 
àqueles parentes que irão sobreviver-lhe. Uma vez que a indenização de US$1.300.000 não traz 
nenhum benefício direto ao Flannery, a indenização é julgada punitiva e, portanto proibida sob a 
FTCA. 
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Em 1992, a Suprema Corte examinou outro caso de importância, 

Molzof v. U.S.,359 uma ação movida sob a FTCA por um tutor ad litem de paciente 

comatoso, sob o fundamento de que a conduta negligente de alguns funcionários de 

um hospital público havia provocado dano cerebral irreversível ao autor da ação. A 

Corte Distrital concedeu indenização garantindo assistência médica suplementar 

para prejuízos sofridos pelo Sr. Molzof como resultado da negligência dos servidores 

públicos, mas negou o pedido de indenização a titulo de futuras despesas médicas e 

perda de gozo da vida. A Corte de Apelações decidiu que, dada a disposição do 

governo em oferecer assistência médica gratuita ao Sr. Molzof e a satisfação 

aparente da Sra. Molzof com os cuidados prestados, qualquer indenização a titulo 

de futuras despesas médicas seria punitiva e, por conseguinte, era barrada pela 

FTCA.  

A Suprema Corte deferiu o requerimento do autor de que o termo 

danos punitivos devesse ser definido conforme o direito comum tradicional, 

permitindo, desse modo, que o requerente recuperasse todos os prejuízos que não 

pudessem ser caracterizados como punitivos. O Tribunal fez menção à Section 

2674, que proíbe indenizações punitivas, mas não proíbe indenizações que possam 

ter efeito punitivo. E concluiu: 

 

§ 2674 bars the recovery only of what are legally considered punitive 
damages under traditional common-law principles. This reading of 
the statute is consistent with the language of § 2674 and the 
structure of the Act, and it provides courts with a workable standard 
for determining when a plaintiff is improperly seeking punitive 
damages against the United States. Our interpretation of the term 

                                                 
359 502 U.S. 301 (1992), disponível em 
http://web2.westlaw.com/Find/default.wl?findcite=502US301&TF=%7B27AE66B7-4EEF-11D5-A99D-
000102463493%7D&RS=LAWS2.0&VR=2.0&SV=Split&FN=_top&MT=LawSchoolPractitioner&RP=%
2FWelcome%2FLawSchoolPractitioner%2Fdefault.wl&TC=%7B7340A334-4EEC-11D5-A99D-
000102463493%7D&Find.x=11&Find.y=9. 
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punitive damages requires us to reverse the Court of Appeals' 
decision that Mrs. Molzof is not permitted to recover damages for her 
husband's future medical expenses and his loss of enjoyment of life. 
It is undisputed that the claims in this case are based solely on a 
simple negligence theory of liability. Thus, the damages Mrs. Molzof 
seeks to recover are not punitive damages under the common law or 
the FTCA because their recoverability does not depend upon any 
proof that the defendant has engaged in intentional or egregious 
misconduct and their purpose is not to punish.360 
Desde essa decisão, as ações de indenização a título de danos 

punitivos contra qualquer ente público nos Estados Unidos da América devem ser 

analisadas de acordo com essa regra mais restritiva. 

 

3.2 – Aplicação da doutrina dos danos punitivos em alguns outros países 

3.2.1 – Argentina 

Em 1998 houve um movimento na Argentina visando à aprovação de 

uma lei que previsse expressamente os danos punitivos361. O projeto de lei foi entregue ao 

Ministério da Justiça em 1998 e trazia em seu artigo 1587 a previsão  da aplicação de 

multa civil, que a doutrina recebeu como a tentativa de positivação dos danos punitivos.  

Referido artigo previa que pelo menos trinta por cento da condenação fosse recolhida ao 

"Fundo de Garantia para Vítimas", o que, pelo menos em tese,   garantiria um caráter 

                                                 
360 O § 2674 impede o ressarcimento apenas do que são legalmente considerados danos punitivos 
sob os princípios tradicionais de direito comum. Essa interpretação do estatuto é consistente com a 
linguagem do §2674 e a estrutura da lei, e oferece aos tribunais uma norma exequível para 
determinar quando um requerente exige incorretamente danos punitivos contra um ente público dos 
Estados Unidos da América. Nossa interpretação do termo danos punitivos nos obriga a rever a 
decisão da Corte de Apelações que determinou que a Sra. Molzof não tinha fundamento para pleitear 
indenização a titulo de futuras despesas médicas do marido e de sua perda do gozo da vida. É 
indiscutível que as reivindicações nesse caso são baseadas exclusivamente em uma simples teoria 
de responsabilidade por negligência. Assim, os danos pelos quais a Sra. Molzof pretende ser 
ressarcida não são punitivos pelo direito comum ou FTCA, uma vez que o seu reconhecimento não 
depende de qualquer prova de que o requerido tenha praticado conduta dolosa ou intencional e seu 
objetivo não é o de punir. 
361 “En dicho ano, un grupo de juristas dio nacimiento a un Proyecto de Reforma ai Código Civil, 
elevado al Ministério de Justicia el 18 de diciembre de 1998, que si bien quedo solo en eso - en 
proyeclo -, dejó planteada una interesante polémica, pues prévio de expreso Ia figura de los danos 
punitivos (a Ia que se denomino multa civil) en el artículo 1587” (Dometrio Alejandro Chamatropoulos. 
Los daños punitivos en Ia Argentina. Buenos Aires: Errepar, 2009. p. 99). 
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fluído à reparação e auxiliaria para que a reparação fosse, de certa forma, erga omnes. O 

saldo restante seria destinado à vítima do fato, autor da ação judicial.  

Em 2008, a Ley 26.231 alterou substancialmente a Lei de Defesa do 

Consumidor então em vigor (Ley n.º 24.240) e previu expressamente a aplicação 

dos danos punitivos no artigo 52bis362, que está inserido no Capitulo XIII - De Lãs 

Acciones, que trata das ações para defesa do consumidor, tanto de caráter 

individual como coletivo.  

De acordo com a previsão legal, o dano punitivo tem caráter de 

multa civil e pode ser aplicado independente da constatação de ocorrência de 

qualquer outro dano, com a consignação de que não pode superar o limite de cinco 

milhões de pesos, valor estabelecido no artigo 47 do mesmo diploma legal363. 

                                                 
362 Articulo 52bis: “Dano Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o 
contractuales con el consumidor, a instancia dei damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a 
favor dei consumidor, Ia que se graduará en función de Ia gravedad dei becbo y demás 
circunstancias dei caso, independientemente de otras indemni/aciones que correspondan. Guando 
más de un proveedor sea responsable dei incumplimiento responderán todos solidariamente ante el 
consumidor, sin perjuicio de Ias acciones de regreso que lês correspondan. La multa civil que se 
imponga no podrá superar el máximo de Ia sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de 
esta ley”. 
363 Articulo 47 - Sanciones. Verificada la existência de la infracción, quienes la hayan cometido serán 
pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, 
según resulte de las circunstancias dei caso: a) Apercibirniento. b) Multa de PESOS CIRN ($ 100) a 
PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objelo de la 
infracción. d) Clausura dei establecimienlo o suspensión dei servido afectado por un plazo de hasta 
TREINTA (30) dias. e) Suspensión de hasta CINCO (5) anos en los registros de proveedores que 
posibilitan contratar con el Estado. O la perdida de concesiones, privilégios, regímenes imposilivos o 
crediticios especiales de que gozare. En todos los casos, el infractor  publicará o la autoridad de 
aplicación podrá publicar a costa dei infractor, conforme el critério por esta indicado, la resolución 
condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la 
sanción aplicada, en un diário de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la 
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la que fue 
sancionado en más de una jurisdicción, la auloridad de aplicación podrá ordenar que la publicación se 
realice en un diário de gran circulación en el país y en uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. 
Guando la pena aplicada f u cré de apercibimienlo, la autoridad de aplicación podrá dispensar su 
publicación.CINCUENTA POR CIENTO (50%) dei monto percibido en conceplo de multas y otras 
penalidades impuestas por la autoridad de aplicación conforme el presente artículo será asignado a 
un fondo especial destinado a cumplir con los fines dei Capítulo XVI — EDUCACION AL 
CONSUMIDOR— de la presente ley y demás actividades que se realicen para la ejecución de 
políticas de consumo, conforme lo previsto en el artículo 43, inciso a) de la misma. El fondo será 
administrado por la autoridad nacional de aplicación. 
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Os parâmetros para a aplicação da multa civil com caráter punitivo 

estão previstos no artigo 49, ainda da mesma lei364. 

Portanto, atualmente na Argentina se aplica a doutrina dos danos 

punitivos em relação ao direito do consumidor. 

 

3.2.2 – Espanha 

Parte da doutrina espanhola entende que o artigo 1.107 do Código 

Civil Espanhol365 seria uma possibilidade de se admitir a aplicação do dano punitivo. 

Esse artigo determina que o não cumprimento de uma obrigação de forma culposa 

estaria vinculado somente ao previsto em contrato e o descumprimento de forma 

dolosa sujeitaria a parte inadimplente a indenizar todos os danos efetivamente 

causados, independentemente da previsão contratual. 

Outro dispositivo legal que parte da doutrina espanhola tenta 

demonstrar como uma possibilidade de aplicação dos danos punitivos é o artigo 9°.3 

da Ley de Protección Jurisdiccional del derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y la própria imagen366. Na visão de Mariano Yzquierdo Tolsada, a parte final 

                                                 
364 Articulo 49 - Aplicación y graduación de las sanciones. En la aplicación y graduación de las 
sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de 
la infracción para el consumidor o usuário, la posición en el mercado dei infractor, la cuantía dei 
beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales 
derivados de la infracción y su generalizador), la reincidência y las demás circunstancias relevantes 
dei becho. Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta 
ley, incurra en otra dentro dei término de CINCO (5) anos. 
365 Artículo 1107. Los danos y perjuicios de que .responde el deudor de huena fé son los previstos o 
que se hayan podido prever ai tiempo de constttuirse la ohligación y que sean consecuencia 
necesaria de su falta de cumplimiento. En caso de dolo responderá el deudor de todos los que 
conocidainente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. 
366 Artículo 9º.3. La existência de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión 
ilegítima. La indemnización se extenderá ai dano moral que se valorará atendiendo a Ias-
circunstancias dei caso y a Ia gravedad de Ia lesión efectivamente producida, para Io que se lendrá 
en cuenta en su caso, Ia difusión o audiência dei médio a través dei que se haya producido. También 
se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de Ia lesión como consecuencia de Ia misma. 
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do artigo seria uma forma de aplicar um caráter punitivo pedagógico, afastando-se 

assim do aspecto meramente compensatório da indenização367. 

Esse entendimento não é majoritário e tampouco corroborado pela 

Suprema Corte Espanhola, que inclusive explicou em um julgamento que o artigo 

9º.3 pretende evitar o enriquecimento ilícito do ofensor decorrente de seu ato ilícito, 

mas que pretender um hipotético julgamento por equidade para evitar que o ofensor 

repita o seu ato ilícito seria contrariar a finalidade do referido dispositivo legal.368  

Assim é que, apesar das opiniões divergentes, não se pode afirmar 

que na Espanha a indenização possa ser aplicada com função punitiva. 

 

3.2.3. França 

Na França, assim como na Espanha, não há previsão legal para a 

aplicação dos danos punitivos. 

Por outro lado, a doutrina francesa também faz referência a alguns 

institutos do direito francês que seriam uma forma de aplicação do dano punitivo, em 

razão de gerarem uma obrigação de caráter pecuniário ao ofensor, que não está 

                                                 
367 “Asi por ejemplo, el art. 9°.3 de Ia Ley de Protec ción Jurisdiccional del derecho ai honor, a Ia 
intimidad personal y familiar a Ia própria imagen, al proporcionar los critérios de cálculo de Ia 
indemnización, establece que "también se valorará el beneficio que ha y a oblenido el causante de Ia 
lesión com consecuencia de Ia misma". Es decir, se está tomando en cuenta un dato absolutamente 
ajeno al daño causado a Ia víctima, que, junto a aspecto puramente compensatório (deducido de 
otros critérios que usa el precepto como Ia gravedad de Ia lesión o Ia difusión del médio a través del 
cual se haya producido Ia inlromisión ilegítima), otorga a Ia condena un carácter a Ia vez disuasorio y 
punitivo, que lleva a que Ia doclrina muestre sus reservas sobre Io chocante que resultan condenas 
por daños al honor con frecuencia en cuantías muy superiores a Ias de daños por muerte” (Mariano 
Yzquierdo Tolsada. Sistema de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual. Madrid: 
Dykinson, 2001. p. 53. 
368 Pedro Del Olmo. Punitive damages in Spain, in Punitive damages: common law and civil law 
perspectives. Tort and insurance law, vol. 25, Helmut Koziol and Vanessa Wilcox, 
SpringerWienNewYork: 2009, p. 140. 
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vinculada ao valor do dano e que, portanto, pode ultrapassá-lo. São esses institutos 

as cláusulas penais369, as astreintes370 e a multa civil371. 

Nenhum desses institutos, no entanto, pode ser verdadeiramente 

reconhecido como uma forma de aplicação dos danos punitivos mediante a vontade 

do legislador francês. 

Essa vontade concreta se manifestou em 2005, com a apresentação 

de um projeto de alteração do Código Civil, que prevê expressamente os danos 

punitivos no artigo 1371:  

 

L'auter d'une faute manifestement deliberée, et notamment d'une 
faute lucrative, peut être condamné, outre les dommages-intérêts 
compensatoires, à des dommages-intérêts punitifs dont le juge a la 
faculte de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision 
du juge d'octroyer de tels dommage-intérêts doit être spécialmente 
motivée et leur montant distingué de celui des autres dommages-

                                                 
369 “Art.  1152 of the Civil Code bears witness to the fact that, under French law, damages can do 
more than compensate the harm suffered by the person to whom they are owed. However, the validity 
of clauses pénales is restricted to contractual matters and as they are not awarded by the courts, 
which moreover have the power to moderate them, they cannot be fully likened to punitive damages” 
(Jean-Sebastien Borghetti. Punitive damages in France. in Punitive damages: common law and civil 
law perspectives. Tort and insurance law. vol. 25. Helmut Koziol and Vanessa Wilcox, 
SpringerWienNewYork: 2009, p. 57). 
370 “There remain some differences, however, between astreinle and punitive damages, the first one 
being that the legislator has explicitly distinguished astreinte from damages. Besides, astreinte is 
usually imposed when the debtor is in breach of a contractual duty or of an explicit statutory duty. One 
hardly sees how astreinte could apply in matters of extra-contractual liability, except where a tortfeasor  
refuses to pay a victim damages which has already been condemned to pay by a court or which he 
has agreed to pay under a settlement” (Jean-Sebastien Borghetti. Punitive damages in France. in 
punitive damages: common law and civil law perspectives. Tort and insurance law. vol. 25, Helmut 
Koziol and Vanessa Wilcox, SpringerWienNewYork: 2009, p. 58). 
371 “Civil fines are often low and can hardly be compared to punitive damages. It does happen, 
however, that the law provides for a civil fine of a substantial amount which, furthermore, is to be paid 
in circumstances where the debtor's behaviour has caused damage to someone. The main hypothesis 
is to be found in art. L. 442-6 Code de Commerce (Comercial Code). This next sets out a certain 
number of prohibited practices and allows competitors who suffer as a result of such practices to ask 
for damages. In addition, art. L. 442-6-IIÍ provides that when such practices exist, an action can also 
be brought before a civil or commercial court by the Public Prosecutor or an agent of the Ministry of 
Economy, who can ask the defendant be condemned to pay a civil fine not exceeding E2 million. This 
civil fine has often been compared to punitive damages, as il sanctions illicit and harmful behaviour, is 
of a civil (as opposed to criminal) natures and is likely to exceed the harm which has actually been 
caused. The only difference seems to be that the fine is to he paid to the Public Treasury and not to 
the enterprise that was by prohibited practices” (Jean-Sebastien Borghetti. Punitive damages in 
France, in Punitive damages: common law and civil law perspectives, tort and insurance law, vol. 25, 
Helmut Koziol and Vanessa Wilcox, SpringerWienNewYork: 2009, p. 61). 
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intérêts accordés à la victime, Lês dommages-intérêts punilifs ne 
sont pas assurables372. 
 

O projeto ainda não foi aprovado, razão pela qual não se pode 

afirmar a existência de danos punitivos positivados na França. 

 

3.2.4. Alemanha 

Na Alemanha, a responsabilidade civil tem fundamento 

compensatório373, inexistindo previsão legal para a aplicação da doutrina dos danos 

punitivos.  

Como em quase todos os países nos quais não existe previsão 

expressa de indenizações a título de danos punitivos, na Alemanha o debate acerca 

da matéria existe há tempos, e há opiniões no sentido de que os danos punitivos são 

cabíveis, especialmente nos casos de danos por dor e sofrimento. 

Esse entendimento, no entanto, não é majoritário, e prevalece a 

regra geral de que a aplicação dos danos punitivos ofenderia o princípio 

constitucional da proporcionalidade374. 

                                                 
372 O autor de um ato ilícito manifestamente deliberado, e notadamente de um ato ilícito do qual lhe 
resulta lucro, pode ser condenado, além do pagamento de danos compensatórios, ao pagamento de 
danos punitivos, sendo facultativo ao juiz estabelecer uma proporção do montante a ser pago ao 
Tesouro Público. A decisão do juiz de condenar o autor pelos danos punitivos deve ser especialmente 
motivada e seu montante se distingue dos outros danos fixados à vítima. Os danos punitivos não são 
assegurados. 
373 The German law of damages is governed by the concepts of compensation and restitution. 
According to § 249 (1) of  the German Civil Code (BGB, Büguerliches Geset/huch), a person who is 
liable in damages must primarily restore the injured person on damaged property to the position that 
would have existed had the wrong not occurred (natural restitution, restoration of the status quo ante)” 
(Nils Jansen. Lukas Rademacher. Punitive Damages in Germany. in Punitive damages: common law 
and civil law perspectives. Tort and insurance law,  vol. 25, Helmut Koziol and Vanessa Wilcox, 
SpringerWienNewYork: 2009, p. 15). 
374 “The  BGH  stated the non-compensatory damage awards inconsistent with the constitutional  
principle of proportionality and illegitimately concatenate private and criminal law” (Nils Jansen. Lukas 
Rademacher. Punitive damages in Germany. in Punitive damages: common law and civil law 
perspectives. Tort and insurance law,  vol. 25, Helmut Koziol and Vanessa Wilcox, 
SpringerWienNewYork: 2009, p. 76) " 
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A exceção à regra geral que impede a aplicação dos danos punitivos 

seria a hipótese do indivíduo que não é selecionado para uma vaga de emprego em 

decorrência de preconceito de cor, credo, raça ou opção sexual, caso em que a 

indenização teria a função de punir o empregador pelo seu comportamento 

antissocial375. 

 

3.2.5 – Itália 

Assim como na Espanha, na França e na Alemanha, apesar dos 

debates em curso, na Itália tampouco existe legislação prevendo a aplicação da 

doutrina dos danos punitivos. 

Em 2007, a Suprema Corte Italiana tratou do tema dos danos 

punitivos ao apreciar uma execução de sentença estrangeira, que havia sido 

proferida pela Justiça do Estado do Alabama, nos Estados Unidos da América. A 

sentença havia condenado uma empresa fabricante de capacetes ao pagamento de 

uma indenização no valor de um milhão de dólares a título de danos punitivos, em 

razão de um problema na fivela do capacete, cujo usuário havia falecido após um 

acidente.  

A Suprema Corte italiana denegou a possibilidade de execução da 

execução, sob o fundamento de que o caráter punitivo da condenação não é aceito 

                                                 
375 In particular, the original position was that applicants who had been discriminated against could 
only recover their costs of postage and other application expenses incurred before the discriminations. 
The ECJ called for higher sums of damages to be awarded: The possible liability should be truly and 
must go beyond a mere symbolic payment. (...) Thus, this sanction primarily serves a regulative 
purpose: it punishes the employer for his unsocial behavior. This, however, has Io he regarded as an 
insignificant exception from the fundamental principle of compensation underlying the German law of 
damages. It is an exceptional rule that was extrinsically brought into German private law by the 
European legislator and by the ECJ. (Nils Jansen. Lukas Rademacher. Punitive Damages in 
Germany. in Punitive damages: common law and civil law perspectives. Tort and insurance law,  vol. 
25, Helmut Koziol and Vanessa Wilcox, SpringerWienNewYork: 2009, p. 84-85). 



                                                       

  

                                                                                                                                                  
 

      169 
 
   

pela ordem pública italiana e não encontra respaldo no ordenamento jurídico do 

país. 

Nonostante l'asserita sussistenza, per quanto sporadica, di figure 
qualificate nei termini di pena privata, ed il loro raffronto in 
prospettiva comparatistica con l'istituto anglosassone dei punitive 
damages abbiano sempre affascinato parte della dottrina italiana, le 
corti italiane hanno rivelato un atteggiamento di netta chiusura verso 
tale figura. L'occasione di confrontarsi direitamente con questa voce 
di danno si è verificata in sede di riconoscimento ed esecuzione di 
sentenze straniere contenenti uma condanna ai punitive damages. 
Nel 2007 Ia Corte di Cassazione ha affermato, per la prima volta, 
1'incompatibilità dei danni punitivi con l'ordine pubblico italiano. La 
Suprema Corte ha, cosi, confermato la pronuncia delia Corte 
d'Appello di Venezia, che aveva negato il riconoscimento di una 
sentenza pronunciata in Alabama. L'attrice aveva ottenuto la somma 
di $1,000,000 a titolo di risarcimento per la morte del figlio, avvenuta 
in un incidente stradale, in conseguenza di un difetto nella fibbia dei 
casco. Sebbene la corte americana non avesse specilicato se lale 
somma fosse inclusiva dei punitive damages, le corli italiane 
ritennero che la medesima avesse natura punitiva. Di conseguenza, 
rifiutarono di concedere il riconoscimenlo e 1'esecuzione della 
pronuncia nel nostro ordinamento, sulla base di un grave contrasto 
con 1'ordine pubblico italiano.376 
 

 
Ou seja, além de não haver previsão expressa dos danos punitivos 

no ordenamento jurídico italiano, a própria Suprema Corte já se manifestou 

expressamente no sentido da inviabilidade do reconhecimento do instituto. 

A experiência do direito comparado é suficiente para apontar o 

caminho a ser seguido pelo direito brasileiro, com a inserção, em sua normatização, 

dos danos punitivos. Com isso, acabar-se-á com a lacuna hoje existente, além de se 

proporcionar ao lesado a integral reparação do dano moral sofrido. 

 

 

                                                 
376 Laura Frata. Funzioni della responsabilità civile e danni ultracompensativi. Tesi di Dottorato di 
Ricerca; Università Degli Studi di Milano; Scuola di Dottorato in Science Giuridiche; Dipartimento di 
Diritlo Privato e Sloria dei Dirilto; Corso cli Doltoralo in Dirilto Comparalo; 2.009/2010, p. 136/138. 
Disponível em http://air.unimi.it/bitslream/2434/156259/4/phd imimi_R07475.pdf. 
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Capítulo 4 – Reparação integral do dano como direit o fundamental na 

Constituição Federal de 1988 

 

4.1 – Reparação do dano como corolário da dignidade  da pessoa humana 

A consciência que se tem hoje acerca da dignidade da pessoa 

humana e sua normatização são fruto do desenvolvimento ético e histórico da 

sociedade. 

A adoção do positivismo clássico, sob cujo fundamento o Poder 

Judiciário não faria qualquer juízo de valor ou ético em relação à norma em vigor, 

permitiu que a Alemanha Nazista cometesse atrocidades em desrespeito total à 

dignidade da pessoa humana.  

O positivismo afirma o direito como uma ciência dogmática e de 

princípios próprios, em princípio sem relação com as demais ciências sociais, visto 

que direito é lei e relação entre leis. Assim é que, sob a teoria positivista, o juiz 

exerce uma atividade silogística.  

Assim é que, amparados em normas legais e constitucionais alemãs, 

Hitler e seus súditos determinaram a execução de milhares de seres humanos 

simplesmente porque não seriam descendentes de uma raça superior.  

Terminada a 2ª Guerra Mundial, com a derrota dos alemães, foi 

instituído o Tribunal de Nuremberg com a finalidade de julgar os comandantes 

alemães capturados e que haviam sido responsáveis pelo Holocausto. 

Em que pesem as críticas à criação de um Tribunal para julgar fatos 

já acontecidos, situação que o caracterizaria como um tribunal de exceção, o fato é 

que se tratava de um Tribunal de Guerra e que a condenação dos alemães 
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significou o reconhecimento de que eles haviam praticado crimes contra a dignidade 

da pessoa humana, valor superior ao positivismo estrito. 

Esse o ensinamento de George Marmelstein: 

 

Há várias críticas, formuladas por juristas do mundo todo, a respeito 
do Tribunal de Nuremberg. Alega-se que o referido Tribunal seria um 
tribunal de exceção, criado ex post facto, já que não havia qualquer 
base legal prévia capaz de justificar a sua instalação. Realmente, é 
questionável a legalidade daquela Corte. Porém, o que estava em 
jogo era a condenação de um regime - o nazismo - que praticou 
diversos crimes contra a humanidade. Não se tratava de um 
julgamento puramente jurídico. Era, na verdade, um Tribunal de 
Guerra. Apesar disso, não se pode minimizar a sua importância por 
haver apresentado ao mundo provas robustas das atrocidades 
praticadas pelos nazistas e condenado todos aqueles que, de 
alguma forma, contribuíram para a ocorrência daqueles fatos. 
A sentença condenatória, proferida pelo Tribunal de Nuremberg, 
apesar de todas as críticas que lhe podem ser imputadas por ter 
violado princípios básicos do direito penal, simbolizou, no âmbito 
jurídico, o surgimento de uma nova ordem mundial, onde a 
dignidade da pessoa humana foi reconhecida como um valor 
suprapositivo, que está, portanto, acima da própria lei e do próprio 
Estado. 377 
 

Surgiu a partir de então uma nova corrente jusfilosófica, atualmente 

denominada pós-positivismo, cujo propósito principal é incutir na ciência jurídica os 

valores éticos indispensáveis para a proteção da dignidade humana. A teoria pós-

positivista trouxe um novo paradigma, por meio do qual, mediante a utilização de  

instrumentos jurídicos como proporcionalidade, ponderação de valores e 

razoabilidade, busca-se não apenas a decisão legal, mas sim a decisão justa. 

De acordo com essa teoria, as regras devem ser interpretadas à luz 

dos princípios, considerados como alicerce de todo ordenamento jurídico. Assim é 

que o direito se afasta da concepção formalista e se revela como ciência jurídica 

                                                 
377 Gorge Marmelstein. Curso de direitos fundamentais. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 09. 



                                                       

  

                                                                                                                                                  
 

      172 
 
   

ampla e aberta a interferências de diversas outras ciências sociais, num verdadeiro 

ideal de justiça. 

Sob a égide do pós-positivismo, o princípio do respeito à dignidade 

da pessoa humana passou a ser codificado e a integrar as normas das constituições 

federais dos países democráticos e dos tratados internacionais. Houve a 

"positivação da dignidade da pessoa humana", como ensina Marmelstein: 

 

Tudo levaria a crer que o desprestígio do positivismo faria renascer 
as doutrinas baseadas no direito natural: se o direito positivo não foi 
suficiente para garantir o justo e evitar a legalização do mal, o direito 
natural seria a solução. Mas não foi assim. Na verdade, o que houve 
foi uma releitura ou reformulação do direito positivo clássico. Ao 
invés de se pensar um direito acima do direito estatal (direito 
natural), trouxeram-se os valores, especialmente o valor dignidade 
da pessoa humana, para dentro do direito positivo, colocando-os no 
topo da hierarquia normativa, protegidos de maiorias eventuais. O 
direito natural, na verdade, positivou-se. 378 
 

Constou no artigo 1° da Declaração Universal dos Di reitos Humanos, 

proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 10 de dezembro de 

1948: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotados de razão e consciência e devem agir em relação uma às outras com espírito 

de fraternidade”. 

A Constituição Brasileira de 1988, seguindo a mesma corrente 

jusfilosófica e influenciada pelas Constituições portuguesa, espanhola e alemã, 

estabeleceu a dignidade da pessoa humana como fundamento da República 

Federativa do Brasil379, a ser aplicado, como fundamento constitucional, a todo o 

                                                 
378 Gorge Marmelstein. Curso de direitos fundamentais. 3ª. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2001. p. 11. 
379 Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político; Parágrafo único. Todo o poder emana 
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ordenamento jurídico brasileiro, considerando-se que a Constituição Federal reina 

exclusiva no ápice normativo. 

Nesse sentido a lição de Alberto Silva Franco: 

 

Destarte, o princípio da dignidade da pessoa humana constitui a viga 
mestra de todo o arcabouço jurídico porque "confere unidade de 
sentido ao conjunto de preceitos relativos aos direitos fundamentais" 
e "há de ser interpretado como referido a cada pessoa (individual), a 
todas as pessoas sem discriminações (universal) e a cada homem 
como um ser autônomo (livre)". Está, por isso, o "princípio da 
dignidade da pessoa humana" na base de todos os direitos 
constitucionalmente consagrados, quer dos direitos e liberdades 
tradicionais, quer dos direitos dos trabalhadores a prestações 
sociais.380 
 

A conceituação do princípio da dignidade da pessoa humana passa 

pela compreensão de respeito e consideração a todo ser humano como sujeito e 

não como objeto do ordenamento jurídico. 

Dignidade, segundo o dicionário Houaiss381 da língua portuguesa, 

significa "qualidade moral que infunde respeito; consciência do próprio valor; modo 

de alguém proceder ou de se apresentar que inspira respeito; respeito aos próprios 

sentimentos, valores; amor-próprio". 

A ideia que se extrai do vocábulo dignidade é de respeito, honra e 

moral, que são atributos essencialmente ligados a valores e, portanto, a seres 

humanos dotados de racionalidade. Independentemente de origem, religião, raça, 

cor ou qualquer outra característica ou opção individual, a dignidade da pessoa 

humana impõe a observância de respeito pelo outro ser humano. 

                                                                                                                                                         
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta 
Constituição. 
380 Alberto Silva Franco. Crimes hediondos: anotações sistemáticas à Lei n.º 8072/90. 4ª ed. São 
Paulo: Editora RT, 2000. p. 49 
381 Antonio Houaiss. Mauro de Salles Vilar. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 
Edittora Objetiva, 2001, p. 1040. 
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José Afonso da Silva afirma que "a dignidade da pessoa humana é 

um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do 

homem, desde o direito à vida".382 Ana Paula de Barcellos entende que "a dignidade 

da pessoa humana é hoje considerada, sob vários pontos de vista, o pressuposto 

filosófico de qualquer regime jurídico civilizado e das sociedades democráticas em 

geral".383 

                                                 
382 José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional positivo. 16ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999. 
p. 40 
383 Ana Paula de Barcellos. Eficácia jurídica dos princípios consitucionais: o princípio da dignidade da 
pessoa humana. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 05. A própria jurisprudência pátria passou a 
referir reiteradamente a dignidade da pessoa humana: “A compatibilização da liberdade de expressão 
científica com os deveres estatais de propulsão das ciências que sirvam à melhoria das condições de 
vida para todos os indivíduos. Assegurada, sempre, a dignidade da pessoa humana, a Constituição 
Federal dota o bloco normativo posto no art. 5º da Lei nº 11.105/2005 do necessário fundamento para 
dele afastar qualquer invalidade jurídica (Ministra Cármen Lúcia)” Ação direta de inconstitucionalidade 
julgada totalmente improcedente" (STF – ADIn 3510 – Tribunal Pleno – Rel. Min. Ayres Britto – J. 
29.05.2008 – DJe-096 Divulg. 27.05.2010 – Public. 28.05.2010). In: Revista Eletrônica Juris Síntese 
DVD n.º 93 – Jan-Fev/2012. “O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, 
manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. 14. As liberdades públicas não são 
incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos 
na própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). O preceito fundamental de 
liberdade de expressão não consagra o ‘direito à incitação ao racismo’, dado que um direito individual 
não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a 
honra. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. (...)" (STF 
– HC 82.424-2/RS – Pleno – Rel. Min. Maurício Corrêa – DJ 19.03.2004). In: Revista Eletrônica Juris 
Síntese DVD n.º 93 – Jan-Fev/2012. “2. A Constituição da República Federativa do Brasil, de índole 
pós-positivista e fundamento de todo o ordenamento jurídico, expressa como vontade popular que a 
República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como um dos seus fundamentos a 
dignidade da pessoa humana como instrumento realizador de seu ideário de construção de uma 
sociedade justa e solidária. 3. Consectariamente, a vida humana passou a ser o centro de gravidade 
do ordenamento jurídico, por isso que a aplicação da lei, qualquer que seja o ramo da ciência onde se 
deva operar a concreção jurídica, deve perpassar por esse tecido normativo-constitucional, que 
suscita a reflexão axiológica do resultado judicial. (...). 8. In casu, foi conferida ao autor a indenização 
de R$ 156.000,00 (cento e cinqüenta e seis mil reais) de danos materiais e R$ 1.844.000,00 (um 
milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil reais) de danos morais. 9. Fixada a gravidade do fato, a 
indenização imaterial revela-se justa, tanto mais que o processo revela o mais grave atentado à 
dignidade humana, revelado através da via judicial. 10. Deveras, a dignidade humana retrata-se, na 
visão Kantiana, na autodeterminação; na vontade livre daqueles que usufruem de uma vivência sadia. 
É de se indagar qual a aptidão de um cidadão para o exercício de sua dignidade se tanto quanto 
experimentou foi uma “morte em vida", que se caracterizou pela supressão ilegítima de sua liberdade, 
de sua integridade moral e física e de sua inteireza humana? 11. Anote-se, ademais, retratar a lide 
um dos mais expressivos atentados aos direitos fundamentais da pessoa humana. Sob esse enfoque 
temos assentado que ‘a exigibilidade a qualquer tempo dos consectários às violações dos direitos 
humanos decorre do princípio de que o reconhecimento da dignidade humana é o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz, razão por que a Declaração Universal inaugura seu regramento 
superior estabelecendo no art. 1º que ‘todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos’. Deflui da Constituição Federal que a dignidade da pessoa humana é premissa inarredável 
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Trata-se, portanto, de um princípio protetivo que busca assegurar o 

respeito aos direitos humanos fundamentais para salvaguardar um patamar 

existencial mínimo de cada pessoa. O mínimo existencial "é composto de quatro 

elementos, três materiais e um instrumental, a saber: a educação fundamental, a 

saúde básica, a assistência aos desamparados e o acesso à Justiça".384 

A garantia do mínimo vital de cada ser humano implica em 

assegurar a vida da pessoa e permitir o desenvolvimento de sua personalidade. É 

incontroverso que da nada adiantaria que o Estado assegurasse a vida de todo ser 

humano, mas não fornecesse elementos para que cada um pudesse se desenvolver 

como pessoa, cultural e socialmente. 

É nesse sentido que Luiz Regis Prado afirma que "a noção de 

dignidade humana, como dado inerente ao ser humano enquanto tal, encerra, 

também a promoção do desenvolvimento livre e pleno da personalidade individual, 

projetando-se, assim, culturalmente".385 

Ao Estado cabe o papel de providenciar o desenvolvimento da 

personalidade de cada ser humano, mas também cabe o papel de retirar todos os 

obstáculos a esse desenvolvimento. 

Continua Luiz Regis Prado: 

 

Desse modo, e coerentemente com a sua finalidade maior, o Estado 
democrático de Direito e social deve consagrar e garantir o primado 
dos direitos fundamentais, abstendo-se de práticas a eles lesivas, 

                                                                                                                                                         
de qualquer sistema de direito que afirme a existência, no seu corpo de normas, dos denominados 
direitos fundamentais e os efetive em nome da promessa da inafastabilidade da jurisdição, marcando 
a relação umbilical entre os direitos humanos e o direito processual’ (REsp 612.108/PR, 1ª T., Rel. 
Min. Luiz Fux, DJ 03.11.2004). 12. Recurso especial desprovido” (STJ – REsp 802.435/PE – 1ª T. – 
Rel. Min. Luiz Fux – DJU 30.10.2006). In: Revista Eletrônica Juris Síntese DVD n.º 93 – Jan-
Fev/2012. 
384 Ana Paula de Barcellos. Eficácia jurídica dos princípios consitucionais: o princípio da dignidade da 
pessoa humana. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 288. 
385 Luiz Regis Prado. Bem jurídico-penal e a Constituição. 5ª ed. São Paulo: Editora RT, 2011. p. 144. 
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como também propiciar condições para que sejam respeitados, 
inclusive com a eventual remoção de obstáculos à sua total 
realização.386 

 

Para desempenhar de forma adequada a sua incumbência, o Estado 

deveria dispor de um sistema universal e igualitário, visando a promover a reparação 

do patrimônio – moral ou material – daqueles que experimentam danos causados 

por quem não tem condições de reconduzir o patrimônio ofendido ao status quo 

ante. 

Um sistema universal de reparação de danos seria aquele que 

propiciasse a recomposição do patrimônio a todas as vítimas lesadas por ação ou 

omissão humanas praticadas por hipossuficientes. 

Praticada a conduta danosa e ausentes condições financeiras do 

autor para reparar o dano causado, entraria em ação o Estado, indenizando a vítima 

do prejuízo mediante o uso de recursos de um fundo criado a partir de valores 

recolhidos a título de danos punitivos, e que será objeto do presente estudo em 

tópico específico. 

Atuando de forma universal e propiciando a reconstrução do 

patrimônio da vítima do dano praticado por agente desprovido de condições 

financeiras capazes de custeá-lo, estaria o Estado concretizando o princípio da 

dignidade da pessoa humana, mediante a garantia de que a vítima não ficaria 

desamparada, ainda que constatado o fato de o agente do dano não suportar a 

indenização. 

                                                 
386 Luiz Regis Prado. Bem jurídico-penal e a Constituição. 5ª ed. São Paulo: Editora RT, 2011. p. 144. 
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Além disso, estaria realizando, em toda a sua inteireza, o princípio 

constitucional da isonomia, tema sobre o qual se debruçará o presente estudo nos 

tópicos a seguir. 

 

4.2 – Igualdade como norte constitucional ao aplica dor do direito 

O artigo 5º da Constituição Federal começa enunciando o direito de 

igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza387, o que 

servirá de orientação ao intérprete, que necessitará ter sempre presente o princípio 

da igualdade na consideração dos direitos fundamentais do homem. 

Por duas vezes é citado o princípio da igualdade no caput do artigo, 

o que pode ser tido como uma "chamada de primeira página", já que o princípio aqui 

referido está em sua inteireza no inciso I do mesmo artigo388. 

Os bens jurídicos referidos no caput do artigo – vida, liberdade, 

igualdade, segurança e propriedade – fazem parte de um rol meramente 

exemplificativo, pois nos, até hoje, oitenta e oito incisos seguintes, e no restante do 

texto constitucional, há outros bens jurídicos diversos que são protegidos, 

principalmente pela disposição do § 2º do artigo 5º 389. 

Assim, a conclusão é de que a relação dos direito e das garantias 

individuais, tanto do caput como de seus incisos, constitui numerus apertus e não 

numerus clausus. 

                                                 
387 “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:”. 
388 “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. 
389 “Os direitos e garantias expressos nesta 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”. 
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Há no caput uma aparente indevida limitação da extensão da 

garantia dos direitos dos estrangeiros, abrangendo somente os residentes no país; 

mas os estrangeiros não domiciliados no Brasil também têm garantia de 

inviolabilidade de seus direitos fundamentais.  O que a Constituição Federal quis 

dizer é que ela somente pode assegurar a validade e o gozo dos direitos 

fundamentais dentro do território brasileiro. Ao pé da letra, apenas o estrangeiro 

residente no país estaria protegido.  Mas não é o que ocorre.  A palavra residente 

tem, aqui, sentido diferente do sentido jurídico conhecido.  Em direito público, o 

termo residente significa "presente por si ou por intermédio de outrem". 

O artigo 5º destina-se, principalmente, às pessoas físicas, mas as 

pessoas jurídicas também são beneficiárias de muitos direitos e garantias ali 

elencados, como a igualdade, a legalidade, a propriedade e o sigilo das 

correspondências, entre outros.  As quase-pessoas jurídicas, que são coletividades 

despersonalizadas dotadas de estrutura orgânica (Câmara dos Vereadores, 

Assembléias Legislativas, Senado Federal, Câmara dos Deputados) ou os núcleos 

patrimoniais (massa falida, herança jacente e o espólio) que gozam de capacidade 

processual ativa e passiva, mesmo não tendo personalidade jurídica, são também 

destinatários de alguns dos direitos e garantias fundamentais. Tais entes são 

também chamados de partes formais. 

Nos termos do § 1º do artigo 5º, as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata, independentemente da criação de 

ordenamento infraconstitucional. 

Os direitos e as garantias constitucionais foram erigidos ao nível de 

cláusulas pétreas, uma vez que há uma limitação material explícita ao poder 
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constituinte derivado de reforma. Assim, o artigo 60, § 4º, inciso VI, da Constituição 

Federal390 é expresso ao dispor que não será objeto de deliberação a proposta de 

emenda constitucional tendente a abolir os direitos e garantias individuais.  Dessa 

forma, eles somente podem ser ampliados; no mais, são imodificáveis. 

Nenhum direito poderá ser postulado com fundamento no caput do 

artigo 5º, mas sempre fundamentado em seus incisos.  O caput é mero enunciado. 

 

4.2.1 – Conteúdo jurídico do princípio da igualdade  

O princípio da isonomia391 deve ser considerado e estudado sob dois 

aspectos: o da igualdade na lei e o da igualdade perante a lei. 

Igualdade na lei constitui exigência destinada ao legislador, que, na 

elaboração da lei, não poderá fazer discriminação. Aliás, a lei punirá qualquer 

discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais392. 

A igualdade perante a lei pressupõe que esta já esteja elaborada e 

se traduz na exigência de que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, na 

aplicação da lei, não façam qualquer distinção ou discriminação. 

A igualdade perante a lei não se estende às pessoas jurídicas de 

direito público interno (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), em cujo favor 

a lei pode conceder privilégios impostos pela supremacia do interesse público sobre 

o interesse privado, desde que preservados os demais direitos constitucionais. 

 

                                                 
390 “§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...) IV - os direitos 
e garantias individuais”. 
391 Constituição Federal: Art. 5º, inciso I – “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 
nos termos desta Constituição”. 
392 Constituição Federal: Art. 5º, inciso XLI – “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 
direitos e liberdades fundamentais”. 
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4.2.2 – Igualdade formal e igualdade material  

A igualdade formal é aquela positivada na Constituição Federal e 

que, portanto, possui força normativa. Por meio dela, fica estabelecido, no artigo 5º 

da Constituição, por exemplo, que todos os cidadãos brasileiros, independentemente 

do sexo, da raça, da cor ou do credo, são iguais perante a lei. Logo, é ilícita a 

distinção de qualquer natureza na aplicação da lei. 

Contudo, a igualdade formal não garante que todos os brasileiros 

tenham as mesmas oportunidades, as mesmas condições de vida, de participação 

social, enfim, não garante que a igualdade formal seja efetivamente posta em 

prática. Tal fato contribui para que a nossa Constituição seja classificada como 

nominal, de acordo com a classificação ontológica de Karl Loewenstein393, já que as 

práticas sociais e econômicas não ocorrem de acordo com o ordenamento jurídico.  

A igualdade material, por sua vez, concretiza-se no tratamento 

equânime e uniformizado de todos os seres humanos, bem como com a sua 

equiparação no que diz respeito à possibilidades de concessão de oportunidades, 

que  devem ser oferecidas de forma igualitária para todos os cidadãos. 

 

4.2.3 – Tratamento desigual como forma de garantir a igualdade 

Doutrina e jurisprudência já assentaram o entendimento de que a 

igualdade jurídica consiste em assegurar às pessoas de situações iguais os mesmos 

direitos, prerrogativas e vantagens, com as obrigações correspondentes. É a  

aplicação, nos casos concretos, da máxima Aristotélica que determina tratar 

                                                 
393 Karl Loewenstein Teoria da Constituição. 2ª ed. Trad. Alfredo Gallego Anabitarte. Barcelona: 
Ediciones Ariel, 1970. p. 205 e ss. 
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igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas 

desigualdades, visando sempre a garantir o equilíbrio entre todos. 

Pode-se dizer que o princípio da igualdade tem tripla finalidade: 

limitação ao legislador, impedindo-o de criar normas discriminatórias; limitação ao 

intérprete, ao estabelecer que, na interpretação, a lei deve ser aplicada de um só 

modo a todos; e limitação ao particular, ao vedar benefícios a pessoas na mesma 

situação jurídica. 

A igualdade na Constituição Federal não é absoluta, admitindo-se 

hipóteses de tratamento desigual, desde que previstas na própria Constituição 

Federal, e, relativamente aos sexos, sempre em favor da mulher, como por exemplo 

a aposentadoria da mulher com menor tempo de serviço e de idade do que o 

homem394. 

Os elementos diferenciadores de situações e/ou pessoas são 

chamados de discrímens. A solução dos problemas relacionados ao princípio da 

isonomia não está na análise isolada do elemento discriminador (discrímen), sendo 

necessário que se o analise em conjunto com a sua finalidade, ou seja, a razão de 

ser do discrímen. Entre um e outro, deve-se buscar uma correlação lógica.  O 

tratamento diferenciado só é válido e legítimo se, no caso concreto em análise, 

houver pressupostos lógicos que justifiquem a desequiparação operada. 

                                                 
394 Constituição Federal: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...) III - voluntariamente, desde que cumprido tempo 
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se 
dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: a) sessenta anos de idade e trinta e cinco 
de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher”. 
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Dessa forma, o tratamento diferenciado, abstratamente considerado, 

é legitimado no caso de expressa disposição constitucional e à vista dos 

pressupostos lógicos e objetivos que justifiquem, racionalmente, a discriminação. 

Considerados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa 

humana e da igualdade, afirma-se que a inserção dos danos punitivos no direito 

brasileiro atende a ambos, na medida em que proporcionará às vítimas lesadas por 

hipossuficientes a garantia de ressarcimento de seu patrimônio material e/ou moral, 

o que corresponde à consecução plena do princípio da dignidade humana e, ao 

mesmo tempo, a igualdade de tratamento a todos os lesados, independentemente 

de seu autor se tratar de indivíduo com patrimônio capaz de garantir o ressarcimento 

do patrimônio da vítima ou de hipossuficiente. 
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Capítulo 5 – Perspectivas de aplicação da doutrina norteamericana dos danos 

punitivos no Brasil 

Atualmente, somente por meio do ativismo judicial seria possível a 

aplicação da doutrina dos danos punitivos no Brasil. 

Como se discorreu ao longo de todo o Capítulo 2, embora a doutrina 

e a jurisprudência façam reiteradas referências à punição como uma das finalidades 

dos danos morais, a doutrina dos danos punitivos não foi positivada. 

Em razão da previsão expressa do artigo 944 do Código Civil395, 

afirma-se a inviabilidade atual de condenação a título de danos punitivos, visto que 

dessa condenação resultaria inequívoco enriquecimento ilícito à vítima. 

Ainda tendo como base a previsão do artigo 944, pode-se afirmar 

que a preocupação do legislador foi exclusivamente com a figura da vítima, cujo 

dano se busca apagar ou ao menos minorar. O que permite concluir, em 

consequência, que, para a fixação da indenização, tendo por fundamento a expressa 

previsão legal, não se leva em conta a reprovabilidade da conduta do ofensor ou o 

grau de sua culpa, a sua fortuna, o proveito por ele obtido com o ilícito ou quaisquer 

outras circunstâncias que lhe digam respeito. Estabelecida a responsabilidade, o 

valor da indenização, legalmente fundamentada, deve ser medido exclusivamente 

pela extensão do dano ou prejuízo.  

Por esse ângulo, a responsabilidade civil é axiologicamente neutra, 

pois não permite nenhuma graduação no que se refere ao desvalor da conduta 

ofensiva.  

                                                 
395 A indenização mede-se pela extensão do dano. 
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Assim é que os danos materiais e morais serão os mesmos se 

considerados duas situação totalmente distintas.  

Considere-se um motorista com sessenta anos de idade, cumpridor 

de suas obrigações, que jamais se envolveu em um acidente de trânsito e tampouco 

teve pontos anotados em sua Carteira Nacional de Habilitação e que, ao ser 

chamado a juízo como testemunha, afirma em seu depoimento que tem orgulho de 

“jamais ter entrado na delegacia”. Considere-se, por outro lado, um motorista com 

dezoito anos de idade recém-completados, cujos pais, muito bem posicionados e 

muito pouco preocupados com a princípio da dignidade da pessoa humana e 

especialmente com a integridade física alheia, deram-lhe um carro importado no dia 

de seu aniversário, já licenciado em seu próprio nome.  

Considere-se que, no primeiro exemplo, o motorista sofria de rinite e, 

em razão da mudança de tempo, ao volante do seu veículo no início da manhã, a 

caminho da padaria, espirrou, o que fez com que seus óculos voassem longe e, em 

razão da dificuldade de visão, que atropelasse um idoso que atravessava a rua pela 

faixa de pedestres. Tenha-se em mente ainda que o motorista causador do acidente, 

completamente desesperado, levanta a vítima do chão, coloca-a no seu carro e a 

leva ao hospital, incumbindo-se de avisar sua família sobre o ocorrido e se 

prontificando a ressarci-la por todos os danos causados. Para alterar radicalmente a 

imagem, considere-se o pós-adolescente saindo de uma festa já no início da manhã, 

completamente embriagado, acompanhado de três amigos tão bêbados e 

inconsequentes quanto ele. E o mesmo idoso, ou outro nas mesmas exatas 

condições, atravessando a faixa de pedestres, que o jovem motorista sequer sabia 

ao certo para qual finalidade havia sido pintada no local. Após atropelar o idoso, em 



                                                       

  

                                                                                                                                                  
 

      185 
 
   

vez de socorrê-lo, o jovem motorista embriagado deixa o local em alta velocidade e 

estaciona em uma loja de conveniências de um posto de combustíveis a pouca 

distância, onde narra animado as aventuras vividas com o carro que acabara de 

ganhar de presente e que, em razão de sua qualidade superior de importação, 

sequer sofrera um arranhão em decorrência do atropelamento a que acabara de dar 

causa.  

Narrados os dois exemplos tão distintos, o objetivo de sua referência 

é a constatação de que, consideradas as mesmas lesões corporais num exemplo e 

noutro, os danos materiais e morais sofridos pelas vítimas são exatamente os 

mesmos. E, tendo em vista a previsão expressa do artigo 944 do Código Civil, as 

indenizações não poderão ser fixadas em valores diferentes, sob pena de 

enriquecimento ilícito da(s) vítima(s). 

De situações como essa decorre a constatação de que o paradigma 

da função pedagógica da responsabilidade civil pode ser absolutamente ineficaz se 

o ofensor se mostrar indiferente à sanção reparatória, vista possivelmente como um 

preço que se propõe a pagar para cometer o ilícito ou persistir na sua prática. 

É o que se verifica também quando o ofensor obtém benefício 

econômico com o ato ilícito praticado, mesmo depois de pagas as indenizações 

pertinentes, de natureza reparatória e/ou compensatória;  

Outra situação que pode gerar a ineficácia do sistema tradicional 

brasileiro de reparação de danos, por outra perspectiva, é a ausência de recursos do 

ofensor para indenizar a vítima. 

Essa crise do paradigma reparatório impõe repensar o sistema da 

responsabilidade civil brasileiro. 
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Sugere-se que a indenização a título de danos materiais e de danos 

morais seja efetivamente fundamentada no já referido e transcrito artigo 944 do 

Código Civil. Ressarcida integralmente a vítima pelos danos sofridos, a exacerbação 

do valor arbitrado a título de danos morais não pode sê-lo a título de compensação, 

mas sim somente a título de punição. Mas, sem que se estabeleçam regras para 

esse fim, não se vislumbra uma uniformização dos valores.  

Afirma-se que a grande disparidade nos valores arbitrados a título de 

indenizações por danos morais decorre da ausência de critérios uniformes para a 

sua fixação, especificamente da ausência de regras sobre a sua finalidade punitiva. 

O Superior Tribunal de Justiça, como tribunal infraconstitucional, 

enfrenta cotidianamente a questão, ao ser instado a decidir sobre valores arbitrados 

de forma excessiva396 ou ínfima397. 

                                                 
396 “(...) 7. Por fim, insurgem-se os recorrentes quanto ao valor da condenação no tocante ao dano 
moral. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de 
indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias 
locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. Na ausência de tais hipóteses, incide a Súmula n.º 7 do STJ, a impedir o 
conhecimento do recurso. No caso dos autos, a quantia fixada pelo Tribunal de origem, qual seja, 
R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), escapa à razoabilidade e se distancia dos parâmetros 
adotados pelo STJ. Confiram-se a propósito: (REsp 1.036.485/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 
Terceira Turma, julgado em 18/12/2008, DJe 05/03/2009; REsp 41.614/SP, Rel. Ministro Adir 
Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 21/10/1999, DJ 11/12/2000 p. 205). Dessa forma, 
resultando em entendimento pacificado neste sodalício, o quantum indenizatório deve ser reduzido 
para se adequar às circunstâncias fáticas do caso. Diante da flagrante inadequação do valor fixado 
nas instâncias ordinárias, justifica-se a excepcional intervenção deste Tribunal, a fim de reformar o 
acórdão impugnado, de modo a reduzir a condenação por danos morais, para R$ 275.000,00 
(duzentos e setenta e cinco mil reais), com correção monetária a contar deste julgamento e juros do 
evento danoso (Súmula 54/STJ). (...) (STJ – Resp. n.º 1100571.100.571 - PE (2008/0233876-6). 
397 Cinge-se a lide a determinar se o valor fixado pelo TJ/SP a título de compensação por danos 
morais é irrisório, merecendo, portanto, a devida majoração. Nas ações de compensação por danos 
morais, se o arbitramento do valor da reparação foi realizado com moderação, proporcionalmente ao 
grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-
se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, fazendo uso 
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, o 
STJ tem por coerente a prestação jurisdicional fornecida (RESP 259.816/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 27/11/2000). Todavia, o STJ afasta o óbice de sua Súmula n.º 7 
naquelas hipóteses em que o valor fixado como compensação dos danos morais revela-se irrisório ou 
exagerado, de forma a não atender os critérios que balizam o seu arbitramento, a saber, assegurar ao 
lesado a justa reparação pelos danos sofridos, sem, no entanto, incorrer em seu enriquecimento sem 
causa. Na presente hipótese, trata-se de ação de compensação por danos morais ajuizada por 
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A inexistência de uniformização a respeito das funções dos danos 

morais dá ensejo inclusive a que a maioria das ações de indenização a esse título 

sejam decididas de forma definitiva apenas pelo Superior Tribunal de Justiça, já que 

as partes, por terem noção de que os valores poderão ser revisados de acordo com 

os critérios do tribunal superior infraconstitucional, muitas vezes não se conformam 

                                                                                                                                                         
magistrado, decorrente de publicação de matéria jornalística ofensiva à honra. Da análise do conjunto 
fático-probatório dos autos, o acórdão recorrido concluiu que a revista extrapolou o razoável exercício 
da atividade jornalística, haja vista os seguintes aspectos: (i) encaminhamento ou abordagem do 
assunto das adoções internacionais como "linha ou indústria de exportação" de crianças, a induzir de 
imediato no leitor clima emotivo ou chocante a instigá-lo a posicionar-se contra a atividade 
jurisdicional desempenhada pelo apelado (...). (ii) referência a uma investigação policial a envolver o 
apelado, além de membro do Ministério Público, que, contudo, em tempo algum foi determinada por 
qualquer autoridade em tais termos tão precisos (...). (iii) alusão a lastimável episódio a envolver o 
abuso sexual perpetrado pelo próprio pai adotivo, nascido e morador na França, contra duas menores 
adotadas, sem ressalva alguma no próprio subtítulo ou na matéria publicada de que em nada se 
referia tal episódio ao apelado (...). (iv) precipitado estabelecimento de relação, sutil embora, entre 
atuação de agências ou entidades envolvidas com adoções internacionais e tráfico ou venda de 
menores com consequente investigação encetada pela Polícia Federal a este respeito, de um lado, e, 
de outro lado, a atividade jurisdicional exercida pelo apelado em Jundiaí, ainda que se não tenha 
afirmado estar deliberadamente voltada esta mesma atividade para fins escusos, mas, ao menos, 
mediante atuação culposa ou desidiosa, dadas as suas afinidades com ditas agências ou entidades. 
(fls. 492-494) A despeito desses fatos, que por si só já acarretam danos morais, a publicação da 
matéria levou, ainda, ‘a submissão do apelado a investigações realizadas pela Corregedoria Geral da 
Justiça, deste Tribunal, as quais resultaram em sua submissão a processo julgado pelo Órgão 
Especial desta Corte, que o absolveu por maioria de votos (e não se olvide que também encertaram 
investigações acerca do apelado a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo e uma Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional acerca da 
qual, inclusive, se fez juntar aos autos cópia do relatório elaborado com suas conclusões a respeito – 
fls. 122 usque 271)’. Dos julgados do STJ que tratam de matéria análoga – publicação de matéria 
jornalística ofensiva à honra por empresas renomadas, de âmbito nacional – verifica-se que o valor 
fixado a título de danos morais não é razoável. Nesse sentido, confiram-se os valores fixados nos 
seguintes precedentes: i) REsp. n.º 771.266/DF, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, 
DJ 20/11/2006 – R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) – Matéria exibida na TV Globo Ltda.; ii) REsp 
818.764/ES, Rel. Min. Jorge Scatezzini, 4ª Turma, DJ 12/03/2007 – R$90.000,00 (noventa mil reais) – 
Publicação na Revista “Isto é”; e iii) REsp 513.057/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª 
Turma, DJ 19/12/2003 – 500 (quinhentos) salários mínimos – Publicação na Revista “Veja”.  A esses 
precedentes, acrescente-se o REsp 969.831/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 
22/06/2010, em que o recorrente ajuizou demanda semelhante à presente em face de Lauda Editora, 
que noticiou o seguinte texto: “Após a passagem longa e desastrosa do ex-juiz de Menores Luiz 
Beethoven Giffoni Ferreira, agora a Vara da Infância desenvolve um trabalho sério, aberto e 
transparente em Jundiaí”. Nesse processo, a 4ª Turma fixou o valor compensatório em R$100.000,00 
(cem mil reais). Ressalte-se que o valor a ser arbitrado deve compensar monetariamente o 
constrangimento suportado pelo recorrente, sem que caracterize enriquecimento ilícito e, de outro 
lado, há de servir como meio propedêutico ao agente causador do dano. Dessarte, diante da 
intensidade do dano provocado, do nível sócio-econômico do recorrente e do porte econômico do 
recorrido, conclui-se que o valor arbitrado (R$ 15.000,00 – quinze mil reais), a título de compensação 
por danos morais, revela-se irrisório, merecendo, portanto, a devida majoração para R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais). (...)” (STJ – Resp. n.º 997.479 - SP (2007/0243255-6). 
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com as decisões proferidas pelos tribunais estaduais, o que provoca demora ainda 

maior para o ressarcimento da vítima.  

Sugere-se, como critério para a quantificação dos danos morais, que 

estes sejam fixados tendo em conta exclusivamente as condições da vítima, ou seja, 

considerados o seu patrimônio moral, a extensão do seu dano e as suas condições 

financeiras.  

E que o grau da culpa do causador do dano e a sua situação sócio-

econômica sejam levados em conta para a sua condenação ao pagamento de danos 

punitivos, que não seriam revertidos para a vítima daquela situação concreta, mas 

sim para um fundo a ser criado com a finalidade exclusiva de gestão desses valores, 

que seriam utilizados para o ressarcimento das vítimas de danos cujos autores não 

tenham capacidade econômica para a sua reparação. 

Para a condenação do causador dos danos morais ao pagamento de 

danos punitivos, deve ser levado em conta o grau de sua culpa, exigindo-se, para 

tanto, que se comprove o dolo ou a culpa grave na sua conduta398. 

Não se desconsidera que, em muitos casos, apesar da culpa grave 

ou mesmo do dolo comprovados na conduta do causador do dano, este pode, 

também comprovadamente, não ser detentor de patrimônio apto a suportar o 

pagamento dos danos punitivos aplicáveis à hipótese, de acordo com a 

fundamentação do presente estudo. Não se poderia, nesses casos, apenas deixar 

de condenar o ofensor, já que o seu patrimônio poderia engrandecer de forma 

abrupta e, nesse caso, por óbvio, não lhe seria mais possível a condenação 
                                                 
398 Remete-se ao item 2.4.3 para a discussão a respeito dos graus da culpa, mediante a consideração 
de que, embora a classificação não seja aceita de forma pacífica pela doutrina, a sua intensidade – 
ou grau – é reiteradamente referida pela jurisprudência para fins de quantificação da indenização por 
danos morais, o que justifica a sua consideração para fins de imposição e quantificação dos danos 
punitivos, objeto do presente estudo.     
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posterior. Assim é que se sugere que, no caso de dano moral praticado mediante 

conduta na qual se verifica dolo ou culpa grave por ofensor sem condições 

financeiras para o pagamento de danos punitivos399, este seja isentado do seu 

pagamento imediato, mas fique obrigado ao cumprimento da obrigação de 

pagamento dos danos punitivos pelo prazo de 06 (seis) anos, o dobro do prazo 

prescricional previsto para o ajuizamento das ações de reparação civil,400 após o 

qual será considerada prescrita. 

Não se desconsidera a ausência de previsão legal a respeito dos 

danos punitivos, mas a sua aplicação decorre de fundamentos constitucionais a 

serem estudados a seguir. 

  

5.1 – Fundamentos constitucionais 

A indenização punitiva surge como instrumento jurídico construído a 

partir do preâmbulo constitucional, dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil, dos seus objetivos fundamentais e de alguns de seus princípios insculpidos 

dentre os direitos e garantias fundamentais. A idéia de conferir o caráter de pena à 

indenização do dano moral pode ser justificada pela necessidade de proteção da 

dignidade da pessoa e dos direitos da personalidade, pelo menos em situações 

especiais nas quais não haja outro instrumento que atenda adequadamente a essa 

finalidade. Além disso, responderia a um imperativo ético que deve permear todo o 

ordenamento jurídico.           

 

                                                 
399 Circunstância a ser comprovada mediante a apresentação de declaração de Imposto de Renda 
dos últimos cinco anos. 
400Código Civil. Art. 206. Prescreve: § 3º Em três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil. 
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5.1.1 – Preâmbulo da Constituição Federal 

O Preâmbulo é o conjunto de enunciados formulado pelo legislador 

constituinte originário, situado na parte preliminar do texto constitucional, que veicula 

a promulgação, a origem, as justificativas, os objetivos, os valores e os ideais de 

uma Constituição, servindo de vetor interpretativo para a compreensão do 

significado das suas prescrições normativas e solução dos problemas de natureza 

constitucional. 

O Preâmbulo, segundo Peter Häberle401, é uma "profissão de fé" de 

uma verdadeira "religião civil" da comunidade política, cujo conteúdo revela as 

posturas valorativas, os altos ideais, convicções, motivos, em suma, a imagem 

refletida do próprio legislador constituinte. 

Peter Häberle assinala que o Preâmbulo exerce a função de "ponte 

do tempo", recordando (ou negando) o passado, demonstrando o presente e 

perspectivando o futuro, revelando a necessidade dos elementos de identidade que 

integrem a comunidade política, ao estabelecer vínculos de comprometimento entre 

as pessoas com a coletividade da qual faz parte. 

Nessa função de "ponte do tempo", continua Peter Häberle, o 

Preâmbulo expressa desejos e esperanças, contendo um excesso "concreto-

utópico", um "esboço do futuro", introduzindo um pedaço da tensão entre "desejo" e 

"realidade" na Constituição (e na política). 

Apesar de não fazer parte do texto constitucional propriamente dito 

e, consequentemente, não conter normas constitucionais de valor jurídico autônomo, 

                                                 
401 Peter Häberle. El Estado constitucional. Cidade do México: Universidad Nacional Autônoma de 
México, 2003. pp. 274-285. 
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o Preâmbulo não é juridicamente irrelevante, uma vez que deve ser observado como 

elemento de interpretação e integração dos diversos artigos que lhe seguem. 

Por não ser norma constitucional, não poderá prevalecer contra texto 

expresso da Constituição, e tampouco poderá ser paradigma comparativo para 

declaração de inconstitucionalidade. Porém, por traçar as diretrizes políticas, 

filosóficas e ideológicas da Constituição, será uma de suas linhas mestras 

interpretativas. Ele tem valor normativo superior às normas infraconstitucionais, não 

obstante ainda entenda em sentido contrário o Supremo Tribunal Federal. 

Ao anunciar a instituição de um Estado Democrático, destinado a 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e na ordem internacional, com a solução pacífica 

das controvérsias, a Constituição Federal de 1988 anuncia ser plenamente possível 

a aplicação da teoria dos danos punitivos no direito brasileiro, haja vista ser uma das 

formas de garantir a liberdade e a realização plena da justiça como caminho a ser 

trilhado na busca da harmonia social com plena ordem interna. 

 

5.1.2 – Dignidade da pessoa humana - um dos fundame ntos da República 

Federativa do Brasil – como autorizadora da aplicaç ão dos danos punitivos no 

Brasil 

Como já se afirmou, independentemente de previsão legal, a 

finalidade punitiva está presente na doutrina e na jurisprudência brasileiras 

referentes aos danos morais. 
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E a exclusão da finalidade punitiva dos danos morais e seu 

redirecionamento encontram fundamento em um dos fundamentos da República. É 

no princípio da dignidade humana, estabelecido no art. 1º, inciso III, da Constituição 

Federal402, que a indenização punitiva encontra uma de suas bases lógico-jurídicas.  

A respeito da dignidade da pessoa humana, afirma Rosa Maria de 

Andrade Nery: 

 

“(...) refletem-se em princípios gerais de Direito privado quando 
informam seus elementos e privilegiam a realidade fundamental do 
fenômeno jurídico, que é a consideração que o homem é sujeito de 
direito e, nunca, objeto de direito. Esse reconhecimento 
principiológico se alicerça em valor fundamental para o exercício de 
qualquer elaboração jurídica; está no cerne daquilo que a Ciência do 
Direito experimentou de mais especial; está naquilo que o 
conhecimento jusfilosófico buscou com mais entusiasmo e 
vitalidade: é a mais importante consideração jusfilosófica do 
conhecimento científico do Direito. É o fundamento axiológico do 
Direito; é a razão de ser da proteção fundamental do valor da 
pessoa e, por conseguinte, da humanidade do ser e da 
responsabilidade que cada homem tem pelo outro. Por isso se diz 
que a Justiça como valor é o núcleo central da axiologia jurídica, e a 
marca desse valor fundamental de Justiça é o homem, princípio e 
razão de todo o Direito.403 
 

A aplicação dessa forma especial de sanção constitui, também, 

consectário lógico do reconhecimento constitucional dos direitos da personalidade e 

do direito à indenização do dano moral, encartados no art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição brasileira. Tais princípios constitucionais, como mandados de 

otimização que são, ou seja, “normas que ordenam que algo seja realizado na maior 

                                                 
402 “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a 
dignidade da pessoa humana;” 
403 Rosa Maria de Andrade Nery. Noções preliminares de direito civil. São Paulo: Editora RT, 2002.     
p. 113. 
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medida possível”404, ao mesmo tempo em que consagram direitos de natureza 

fundamental, determinam ao operador jurídico que empregue todos os meios 

possíveis para a proteção desses direitos.  

Para a proteção e promoção do princípio da dignidade humana e 

dos direitos da personalidade, impõe-se o emprego não apenas do ferramental 

previsto pelas normas infraconstitucionais, mas de todos os meios hábeis ou 

necessários para o alcance desse desiderato.  

A indenização punitiva surge, no sistema jurídico vigente, não 

apenas como reação legítima e eficaz contra a lesão e a ameaça de lesão a 

princípios constitucionais da mais alta linhagem, mas como medida necessária para 

a efetiva proteção desses princípios. Com efeito, não é possível, em certos casos, 

conferir efetiva proteção à dignidade humana e aos direitos da personalidade senão 

por meio da imposição de uma sanção que constitua fator de desestímulo ou 

dissuasão de condutas semelhantes do ofensor, ou de terceiros que pudessem se 

comportar de forma igualmente reprovável.  

Não é possível contar apenas com a lei penal e com penas públicas 

para prevenir a prática de atentados aos direitos da personalidade. A lei tipicamente 

penal não tem como prever, em tipos delituosos fechados, todos os fatos que podem 

gerar danos injustos, razão pela qual muitas ofensas à dignidade humana e a 

direitos da personalidade constituem indiferentes penais e, por conseguinte, 

escapam ao alcance da justiça criminal. Além disso, por razões diversas, nem 

sempre a sanção propriamente penal, oriunda de uma sentença penal condenatória, 

mostra-se suficiente como forma de prevenção de ilícitos. Nesse contexto, a 

                                                 
404 Robert Alexy. Teoría de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estúdios Constitucionales, 
1997, p. 86. 
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indenização civil punitiva constitui instrumento indispensável para a prevenção de 

danos aos direitos personalíssimos.   

 

5.1.3 - Princípio da isonomia aplicado aos danos pu nitivos como garantidor da 

universalidade da reparação dos danos 

Como já enfatizado, para se alcançar a igualdade, por vezes, é 

necessária a desequiparação de tratamento. 

No que se refere à proposta do presente trabalho, instituída de forma 

efetiva a teoria dos danos punitivos no Brasil, o valor das condenações a esse título 

seria destinado a compor um fundo a ser utilizado para custear indenizações devidas 

por agentes causadores de danos que não tenham capacidade econômica de 

conduzir a vítima do prejuízo a seu status quo ante. 

A adoção desse sistema tornaria concreta a igualdade material, na 

medida em que garantiria que aqueles que tivessem tido seu patrimônio diminuído 

por condutas de pessoas hipossuficientes poderiam se valer dos valores do fundo 

criado para a catpação e gestão dos valores decorrentes de condenações e 

pagamentos de danos punitivos para o seu ressarcimento, mediante habilitação 

junto ao fundo na fase de execução, após a comprovação de inexistência de bens 

do devedor aptos a garantir o valor da condenação.  

Afirma-se, portanto, que a aplicação da doutrina norteamericana dos 

danos punitivos no Brasil, com as adequações referidas, ensejaria a reparação dos 

danos de forma universal e isonômica. Nesse ponto, atender-se-ia, no que se refere 

à reparação de danos, não só à igualdade, mas também a mais um dos objetivos da 
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República Federativa do Brasil, promovendo o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.405 

 

5.1.4 – Princípios da proporcionalidade e da razoab ilidade  

A intervenção do Estado, por meio do Direito Penal, na vida do 

indivíduo, deve ser sempre subsidiária. A atuação estatal deve se limitar aos 

momentos em que a sociedade não consegue, por si só, exercer o controle da 

situação a respeito de determinado assunto, e mesmo assim deve acontecer 

somente após a avaliação a respeito das conseqüências de sua intervenção, ou 

seja, se a atuação não causará mais prejuízo do que a sua abstenção.  

O princípio da proporcionalidade é de extrema relevância na 

apreciação da necessidade da intervenção estatal. Tal princípio tem como seu 

principal campo de atuação o âmbito dos direitos fundamentais, enquanto critério 

valorativo constitucional determinante das restrições que podem ser impostas na 

esfera individual dos indivíduos pelo Estado para a consecução dos seus fins.406 Em 

outras palavras, o princípio da proporcionalidade impõe a proteção do indivíduo 

contra intervenções estatais desnecessárias ou excessivas, que causem danos 

maiores do que o indispensável para a proteção dos interesses em questão. 

Embora não esteja expresso no texto da Constituição Federal, o 

princípio da proporcionalidade decorre, já no seu artigo 1º, da expressão “Estado 

Democrático de Direito”407, tendo em vista que comporta um juízo de ponderação 

                                                 
405 Constituição Federal, art. 3º, inciso IV. 
406 Mariângela Gama de Magalhães Gomes. O princípio da proporcionalidade no direito penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 35. 
407 Constituição Federal: “Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos...”. 
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entre interesses individuais e coletivos, partindo-se de uma hierarquia de valores que 

o legislador deve, necessariamente, respeitar.  

Também se afirma a adoção do princípio da proporcionalidade na 

Constituição Federal por meio da consagração do princípio da dignidade da pessoa 

humana, que nada mais é do que o fundamento do Estado Democrático de Direito. 

Portanto, a Constituição de 1988 reconhece a pessoa humana como centro em torno 

do qual a legislação do Estado – e em especial a legislação penal – deve se pautar, 

de forma que toda e qualquer limitação aos direitos e garantias assegurados 

constitucionalmente deve, necessariamente, ser ponderada com outros valores 

constitucionais em exame. 

Na hipótese proposta no presente estudo, a intervenção do Estado 

na efetivação da aplicação da teoria dos danos punitivos no Brasil, com vistas à 

criação de um fundo capaz de garantir a indenização de vítimas ofendidas por 

agentes desprovidos de condições financeiras suficientes à reparação, estaria mais 

do que justificada e seria proporcional à necessidade das vítimas. 

Por outro lado, o princípio da razoabilidade é uma diretriz de senso 

comum, ou mais exatamente de bom-senso, aplicada ao Direito. Esse bom-senso 

jurídico se faz necessário à medida que as exigências formais que decorrem do 

princípio da legalidade tendem a reforçar mais o texto das normas, a palavra da lei, 

que o seu espírito. Enuncia-se com esse princípio que a Administração, ao atuar 

discricionariamente, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista 

racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das 

finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. 
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A razoabilidade é um conceito jurídico indeterminado, elástico e 
variável no tempo e no espaço. Consiste em agir com bom senso, 
prudência, moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, 
levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os meios 
empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as 
circunstâncias que envolvem a pratica do ato.408 

 
 

Nesse prisma, constata-se que a administração pública, ao exercer 

suas funções, deve primar pela razoabilidade de seus atos a fim de legitimar as suas 

condutas, fazendo com que o princípio seja utilizado como vetor para justificar a 

emanação e o grau de intervenção administrativa imposto pela esfera administrativa 

ao destinatário409. 

A razoabilidade também deve ser critério orientador da intervenção 

estatal na vida do cidadão. Ainda que uma situação fática reclame a intervenção do 

Poder Público, este deve avaliar ser razoável ou não a sua ação. 

No caso em estudo, afirma-se que a intervenção do Estado (juiz ou 

legislador) na aplicação efetiva da teoria dos danos punitivos é mais do que 

razoável, visando à criação de um fundo capaz de garantir a indenização àqueles 

que tenham o respectivo patrimônio lesado por ato de pessoa desfavorecida 

financeiramente.  

 

 

 

 

 

                                                 
408 Antonio José Calhau Resende. O princípio da razoabilidade dos atos do poder público. In: Revista 
do Legislativo. Abril, 2009.  
409 José Roberto Pimenta Oliveira. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no direito 
administrativo brasileiro. 1ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 473. 
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5.2 – A criação de um fundo para a captação dos rec ursos provenientes do 

pagamento dos danos punitivos à semelhança com o Fu ndo de Defesa dos 

Direitos Difusos, previsto no artigo 13 da Lei nº 7 .347/85.  

O Decreto nº 1.306, de 09 de novembro de 1994410, regulamenta o 

                                                 
410 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 Constituem 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. Art. 3º O FDD será gerido pelo Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos (CFDD), órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da 
Justiça, com sede em Brasília, e composto pelos seguintes membros: I - um representante da 
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que o presidirá; II - um representante do 
Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal; III - um representante do Ministério da Cultura;  IV 
- um representante do Ministério da Saúde vinculado à área de vigilância sanitária; V - um 
representante do Ministério da Fazenda; VI - um representante do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica - CADE; VII - um representante do Ministério Público Federal; VIII - três representantes de 
entidades civis que atendam aos pressupostos dos incisos I e II, do art. 5º, da Lei nº 7.347, de 24 de 
julho de 1985. § 1º Cada representante de que trata este artigo terá um suplente, que o substituirá 
nos seus afastamentos e impedimentos legais. § 2º É vedada a remuneração, a qualquer título, pela 
participação no CFDD, sendo a atividade considerada serviço público relevante. Art. 4º Os 
representantes e seus respectivos suplentes serão designados pelo Ministro da Justiça; os dos 
incisos I a V dentre os servidores dos respectivos Ministérios, indicados pelo seu titular; o do inciso VI 
dentre os servidores ou conselheiros, indicado pelo presidente da autarquia; o do inciso VII indicado 
pelo Procurador-Geral da República, dente os integrantes da carreira, e os do inciso VIII indicados 
pelas respectivas entidades devidamente inscritas perante o CFDD. Parágrafo único. Os 
representantes serão designados pelo prazo de dois anos, admitida uma recondução, exceto quanto 
ao representante referido no inciso I, do art. 3º, que poderá ser reconduzido por mais de uma vez. Art. 
5º Funcionará como Secretaria-Executiva do CFDD a Secretaria de Direito Econômico do Ministério 
da Justiça. Art. 6º Compete ao CFDD: I - zelar pela aplicação dos recursos na consecução dos 
objetivos previstos nas Leis nºs 7.347, de 1985, 7.853, de 1989, 7.913, de 1989, 8.078, de 1990 e 
8.884, de 1994, no âmbito do disposto no art. 1º deste Decreto; II - aprovar convênios e contratos, a 
serem firmados pela Secretaria-Executiva do Conselho, objetivando atender ao disposto no inciso I 
deste artigo; III - examinar e aprovar projetos de reconstituição de bens lesados, inclusive os de 
caráter científico e de pesquisa;  IV - promover, por meio de órgãos da administração pública e de 
entidades civis interessadas, eventos educativos ou científicos; V - fazer editar, inclusive em 
colaboração com órgãos oficiais, material informativo sobre as matérias mencionadas no art. 1º deste 
Decreto; VI - promover atividades e eventos que contribuam para a difusão da cultura, da proteção ao 
meio ambiente, do consumidor, da livre concorrência, do patrimônio histórico, artístico, estético, 
turístico, paisagístico e de outros interesses difusos e coletivos; VII - examinar e aprovar os projetos 
de modernização administrativa dos órgãos públicos responsáveis pela execução das políticas 
relativas às áreas a que se refere o art. 1º deste Decreto; VIII - elaborar o seu regimento interno. Art. 
7º Os recursos arrecadados serão distribuídos para a efetivação das medidas dispostas no artigo 
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Fundo de Defesa de Direitos Difusos, criado pelo artigo 13 da Lei da Ação Civil 

Pública (Lei nº 7.347 de 24 de julho de 1985).  

A Lei da Ação Civil Pública trata das ações de responsabilidade por 

danos morais e patrimoniais causados a interesses difusos e coletivos, tendo, a 

referida ação, por objeto, a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação 

de fazer ou não fazer. Reza o art. 13 da mesma lei que, "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."  

Tal fundo é o denominado Fundo de Defesa de Direitos Difusos 

(FDD). Os Conselhos Estaduais mencionados no artigo 13 da Lei de Ação Civil 

Pública são competentes para a gestão de fundos locais de proteção ao consumidor. 

O FDD tem natureza contábil e é vinculado ao Ministério da Justiça. A indenização 

proveniente da condenação é depositada no Fundo e, posteriormente, repassada ao 
                                                                                                                                                         
anterior e suas aplicações deverão estar relacionadas com a natureza da infração ou de dano 
causado. Parágrafo único. Os recursos serão prioritariamente aplicados na reparação específica do 
dano causado, sempre que tal fato for possível. Art. 8º Em caso de concurso de créditos decorrentes 
de condenação prevista na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e depositados no FDD, e de 
indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão 
preferência no pagamento, de acordo com o art. 99, da Lei nº 8.078, de 1990. Parágrafo único. Neste 
caso, a importância recolhida ao FDD terá sua destinação sustada enquanto pendentes de recursos 
as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser 
manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas. Art. 9º O CFDD 
estabelecerá sua forma de funcionamento por meio de regimento interno, que será elaborado dentro 
de sessenta dias, a partir da sua instalação, aprovado por portaria do Ministro da Justiça.  Art. 10. Os 
recursos destinados ao fundo serão centralizados em conta especial mantida no Banco do Brasil S.A., 
em Brasília, DF, denominada “Ministério da Justiça - CFDD – Fundo”.  Parágrafo único. Nos termos 
do Regimento Interno do CFDD, os recursos destinados ao fundo provenientes de condenações 
judiciais de aplicação de multas administrativas deverão ser identificados segundo a natureza da 
infração ou do dano causado, de modo a permitir o cumprimento do disposto no art. 7º deste Decreto. 
Art. 11. O CFDD, mediante entendimento a ser mantido com o Poder Judiciário e os Ministérios 
Públicos Federal e Estaduais, será informado sobre a propositura de toda ação civil pública, a 
existência de depósito judicial, de sua natureza, e do trânsito em julgado da decisão.  Art. 12. Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 13. Fica revogado o Decreto nº 407, de 27 de 
dezembro de 1991.  
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órgão responsável para a reconstituição dos bens lesados, como exposto no artigo 

1º do Decreto: "Art. 1º O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado pelaLei 

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".  

A finalidade do FDD tem o mesmo conteúdo do artigo 1º da Lei de 

Ação Civil Pública, que trata do objeto da ação, a saber: "Regem-se pelas 

disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade 

por danos morais e patrimoniais causados 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 e à ordem 

urbanística." Como o inciso VI do referido artigo foi incluído apenas em 2001 pela Lei 

nº 10.257, não consta este da redação do artigo 1º do Decreto 1.306. Entretanto, 

este último deve ser interpretado por analogia, resultando que os danos à ordem 

urbanística também constituem uma das finalidades do FDD. 

Os recursos que compõem o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 

são oriundos das diversas ações de defesa de direitos difusos e coletivos, bem como 

de outras fontes extrajudiciais. O artigo 2º do Decreto 1.306 cita primeiramente os 

recursos advindos das condenações judiciais previstas na Lei de Ação Civil Pública 

(artigos 11 e 13). Estes são a cominação de multa diária quando não foi seguida a 

determinação do juiz para o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer e a 

direta condenação em dinheiro por indenização. Também compõe os recursos do 

FDD o produto das multas e indenizações provenientes da tutela jurisdicional de 
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interesses dos portadores de deficiência, desde que não destinadas à reparação de 

danos a interesses individuais, nos moldes da Lei nº 7.853 de 1989. Também são 

fontes de recursos as condenações pecuniárias decorrentes de ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores 

mobiliários, quando os investidores lesados não exercerem seu direito à habilitação 

no prazo de 2 anos. Neste caso, a quantia correspondente é recolhida como receita 

da União. As multas previstas na Lei nº 8.884 de 1994, referente ao Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), são também destinadas ao FDD por 

tratar tal lei dos interesses coletivos relacionados com a prevenção e a repressão às 

infrações contra a ordem econômica. Os recursos também podem proceder de 

fontes diversas da judicial, como dos rendimentos auferidos com a aplicação dos 

próprios recursos do Fundo, de outras receitas especificadamente a ele destinadas, 

bem como de doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. 

Integrando ainda o rol de fontes de recursos do Fundo de Defesa 

dos Direitos Difusos temos os valores destinados à União, assim dispostos no 

Código de Defesa do Consumidor (CDC). A primeira dessas receitas é a pena de 

multa apurada em procedimento administrativo contra o fornecedor infrator. 

Importante ressaltar que apenas reverterá ao Fundo aqui analisado as multas 

cabíveis à União, pois, nos demais casos, as mesmas caberão aos Fundos 

estaduais e municipais de proteção ao consumidor. Outro dispositivo consumeirista 

no qual se aplica a reversão ao FDD é o parágrafo único do artigo 100 do CDC. O 

produto da indenização determinada por sentença em ação coletiva para a defesa 

de interesses individuais homogêneos, quando não houver habilitação dos 

interessados em número compatível com a gravidade do dano em um ano, é 
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revertido para o FDD. Tal destinação é, portanto, residual, sendo a indenização 

"utilizada para fins diversos do reparatório – que não puderam ser atingidos no caso 

-, mas com eles conexos, por intermédio da proteção aos bens e valores da 

coletividade lesada" (Grinover, 2004). Entretanto, quando a indenização for devida 

por lesões em interesses estaduais ou municipais, a mesma se destinará aos 

Fundos respectivos de proteção ao consumidor e não ao FDD.  

Todas as receitas destinadas a esse Fundo são depositadas em 

conta especial mantida no Banco do Brasil S.A., em Brasília, DF, denominada 

"Ministério da Justiça - CFDD – Fundo", devendo as receitas provenientes de 

condenações judiciais de multas administrativas ser identificadas segundo a 

natureza da infração ou do dano causado. 

 Os recursos financeiros arrecadados pelo FDD são distribuídos para 

a efetivação das medidas atinentes à atuação de seu Conselho Gestor, a seguir 

expostas, e aplicados na recuperação dos bens lesados. Devem ainda manter 

relação com a natureza da infração ou do dano causado. Sempre que não for 

possível a reparação específica do dano, os recursos devem ser destinados à 

promoção de eventos educativos ou científicos ou à edição de material informativo. 

Não sendo viáveis nenhuma das alternativas anteriores, devem as receitas ser 

aplicadas na modernização administrativa dos órgãos públicos vinculados às áreas 

abrangidas pelo Decreto.  

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, quando há 

condenação decorrente de ação civil pública e indenização pelos prejuízos 

individuais advindos do mesmo evento danoso, o crédito individual tem preferência 

sobre o crédito coletivo em seu pagamento. Caso o montante referente à 
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condenação em ação civil pública já tenha sido depositado no FDD, tal importância 

deverá ter sustada a sua destinação enquanto existirem os recursos das ações 

individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente 

suficiente para responder pela integralidade das dívidas. 

Poderão receber recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos 

as instituições governamentais da administração direta ou indireta, nas diferentes 

esferas de governo, federal, estadual e municipal, bem como as organizações não-

governamentais, brasileiras, sem fins lucrativos, que tenham nos seus estatutos, 

objetivos relacionados à atuação no campo do meio ambiente, do consumidor, de 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e por 

infração à ordem econômica. 

Para que os órgãos legitimados possam receber verbas oriundas do 

Fundo, devem apresentar propostas, de julho a setembro do ano previsto para o 

início da execução, buscando, necessariamente, a recuperação de bens, a 

promoção de eventos educativos, científicos e a edição de material informativo. Tais 

projetos serão avaliados pelo Conselho Gestor do FDD e, se estiverem de acordo 

com os objetivos do mesmo, serão apoiados por meio da celebração de convênios 

com as instituições proponentes, na forma da legislação vigente. 

 

5.3 – Ausência de autorização legislativa e doutrin a do ativismo judicial como 

meio para aplicação da doutrina norteamericana dos danos punitivos no Brasil 

Atualmente, somente por meio do ativismo judicial seria possível a 

aplicação da doutrina dos danos punitivos no Brasil, haja vista a inexistência de 

previsão legal nesse sentido. 
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No Brasil, o Poder Judiciário não raro é investido de protagonismo. 

Mais do que a judicialização da esfera política, a atuação judicial ultrapassa os 

limites da lei e o Judiciário é chamado a fazer as vezes do legislador positivo, em 

verdadeira postura ativista.  

Vários são os casos emblemáticos de ativismo judicial, podendo ser 

citados como exemplos recentes o julgamento sobre a união homoafetiva           

(ADIn 4277); a demarcação de terras no caso Raposa Serra do Sol (ACO 1167); a  

pesquisa com células-tronco (ADIn 3150); a inconstitucionalidade da Lei dos Crimes 

Hediondos que vedava a progressão de regime (HC 82.959); a criação de hipótese 

inovadora de perda do mandato eletivo (Consulta 1398/2007 – TSE); a extensão aos 

servidores públicos de regras pertinentes aos trabalhadores em geral no que se 

refere à aposentadoria especial (Mandado de Injunção nº 721); a imposição ao 

poder público de distribuição de medicamentos e criação de vagas em 

escolas/creches (AgR no RE 463.210, 384.201). 

O exercício proativo da jurisdição encontra adeptos e desafetos na 

doutrina e na jurisprudência brasileiras. 

Os desafetos enumeram alguns dos possíveis prejuízos que podem 

ser causados pela conduta do Poder Judiciário ao abandonar a sua tradicional 

inércia como a violação da separação de poderes, a criação de um “superpoder” 

incontrolável, a ausência de previsão legal autorizativa (o artigo 60/CF traz a forma 

da alteração da Constituição Federal e nele não está contemplado o ativismo 

judicial), a afirmação de que a preterição da lei em favor de uma interpretação 

pessoal da Constituição significa conceber essa interpretação como melhor e mais 

legítima do que aquela feita pelos legisladores, a afirmação de que a judicialização 
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da política redundaria na redução da esfera da cidadania, a falta de legitimidade 

democrática do judiciário e o risco de politização da justiça.411  

De outro lado, há quem defenda a atuação positiva do Judiciário 

mediante a enumeração de seus benefícios, como o prestigio dos direitos 

fundamentais em razão de sua aplicação imediata, a atuação efetiva da constituição 

e a resolução mais justa de conflitos.412 

Ao lado e a par dessas duas concepções sobre a doutrina do 

ativismo judicial, considera-se o indivíduo que, após ter sofrido diminuição em seu 

patrimônio material ou moral, não consegue fazer valer seu direito à indenização 

pelo fato de o autor do dano não possuir condições finaneiras que a possibilitem. 

Surgem questões concretas sobre a eventual diferença entre essa 

vítima e a vítima de dano cujo autor tem vultosa capacidade econômica, bem como 

sobre a sua dignidade, e ainda sobre a razoabilidade de lhe exigir que permaneça 

sem ressarcimento.  

As respostas a essas questões somente surgirão no momento em 

que a condição financeira do autor for irrelevante para a reparação do dano da 

vítima. 

E esse ideal pode ser atingido mediante a adoção da doutrina dos 

danos punitivos, da qual faz parte a instituição de um fundo formado e mantido pelos 

valores decorrentes de danos punitivos aplicados àqueles que, tendo capacidade 

econômica razoável e mediante conduta dolosa ou gravemente culposa, tenham 

praticado ato ilícito causador de prejuízo a alguém. A vítima dessa conduta seria 

indenizada plenamente e o patrimônio do seu autor ainda seria desfalcado para o 

                                                 
411 Elival da Silva Ramos. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.  
412 Lenio Luis Streck. Verdade e consenso. Rio de Janeiro: Lúmen Jurisprudência, 2008.  
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pagamento dos danos punitivos, cujo valor seria revertido à reparação dos danos 

experimentados por vítimas ofendidas por autor economicamente impossibilitado de 

surportar o valor da indenização. 

A imposição dos danos punitivos, no entanto, como referido alhures, 

somente seria possível na fase atual do direito brasileiro por meio do ativismo 

judicial. 

Em atenção às disposições do preâmbulo da Constituição Federal, 

na busca da dignidade da pessoa humana, atento à igualdade entre os ofendidos 

(por agentes favorecidos economicamente e por agentes despovidos de posses), o 

julgador pode, uma vez autorizado pela interpetação constitucional já anunciada no 

presente trabalho, impor ao ofensor a necessidade de pagamento de danos 

punitivos. 

Assim agindo, o magistrado estaria privilegiando a Constituição 

Federal e atuando de forma a fazer, efetivamente, justiça, não obstante a ausência 

de previsão legislativa. 

Por outro lado, caso o magistrado seja adepto do positivismo 

kelseniano, a vítima de dano causado por pessoa economicamente desprovida 

permaneceria com seu patrimônio desfalcado. E essa situação pode ganhar ares de 

perpetuidade se não for introduzida, por intermédio do Poder Legislativo, a 

possibilidade de imposição da necessidade de pagamento de danos punitivos. 

Assim, mesmo considerada a possibilidade de exercício ativo da 

jurisdição no caso concreto, o melhor seria a construção legislativa positivando os 

danos punitivos no Brasil; daí a sugestão apresentada no capítulo que segue. 
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5.4 – Proposta de lege ferenda   

Diante da ausência legislativa a respeito do objeto do presente 

trabalho, com vistas à reconstrução do patrimônio moral do ofendido por 

hipossuficiente, como forma de aperfeiçoamento da legislação atual, 'de lege 

ferenda', anunciam-se como úteis as alterações no Código Civil a seguir referidas, 

bem como a elaboração de decreto regulamentador da matéria, nos seguintes 

termos: 

 

CÓDIGO CIVIL. 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito. 

Artigo 186-A. Constatado o dolo ou a culpa grave na conduta do causador do dano, 

poder-lhe-á ser arbitrada indenização a título de danos punitivos. 

§ 1º. 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 indenização de danos experimentados por vítimas de hipossuficientes. 

§ 2º. A parte condenada ao pagamento de danos punitivos que comprovar, mediante 

a apresentação de sua declaração de Imposto de Renda referente aos últimos cinco 

anos anteriores ao fato que deu causa à ação, a sua incapacidade financeira para o 

cumprimento da obrigação, poderá ser isentada de seu pagamento imediato, mas 

estará obrigada a cumprir a sua obrigação dentro do prazo de 06 (seis) anos a 
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contar do trânsito em julgado da condenação, após o que a obrigação será 

considerada prescrita. 

 

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o 

dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização. 

O parágrafo único passaria a § 1º. 

§ 2º. Na hipótese do artigo 186-A, o valor da indenização a título de danos punitivos 

será fixado tendo como fundamentos o grau da culpa do causador do dano e a 

situação sócio-econômica. 

 

DECRETO Nº  

Art. 1º O Fundo de Defesa dos Lesados por Hipossuficientes (FDLH), criado pelo 

parágrafo único do art. 186-A, do Código Civil, tem por finalidade a reparação dos 

danos morais causados por hipossuficientes.   

Art. 2º Constitui recurso do FDLH, o produto da arrecadação das das condenações 

judiciais de que tratam os arts. 186-A, parágrado único e  944, § 2º, ambos do 

Código Civil. 

Art. 3º O FDLH será gerido pelo Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos 

Moralmente Lesados por Hipossuficientes (CFFDLH) órgão colegiado integrante da 

estrutura organizacional do Ministério da Justiça, com sede em Brasília, e composto 

pelos seguintes membros:        

I - um representante da Defensoria Pública da União, que o presidirá;  
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II - um representante do Ministério da Saúde vinculado ao Instituto Nacional de 

Traumatologia e Ortopedia;  

III - um representante do Ministério Público Federal;  

§ 2º É vedada a remuneração, a qualquer título, pela participação no CFFDLH, 

sendo a atividade considerada serviço público relevante.   

Art. 4º Os representantes e seus respectivos suplentes serão designados pelo 

Ministro da Justiça.  

Parágrafo único. Os representantes serão designados pelo prazo de dois anos, 

admitida uma recondução, exceto quanto ao representante referido no inciso I, do 

art. 3º, que poderá ser reconduzido por mais de uma vez.  

Art. 5º Funcionará como Secretaria-Executiva do CFFDLH o Conselho Gerstor do 

Sistema Único de Saúde.  

Art. 6º Compete ao CFFDLH:  

I - zelar pela aplicação dos recursos na consecução da reparação dos danos morais 

sofridos por vítimas de ato lesio praticado por hipossuficente;        

II - aprovar convênios e contratos, a serem firmados pela Secretaria-Executiva do 

Conselho, objetivando atender ao disposto no inciso I deste artigo;  

III - examinar e aprovar projetos de reconstituição de bens lesados, inclusive os de 

caráter científico e de pesquisa;   

IV - promover, por meio de órgãos da administração pública e de entidades civis 

interessadas, eventos educativos ou científicos;  

V - fazer editar, inclusive em colaboração com órgãos oficiais, material informativo 

sobre as matérias mencionadas no art. 1º deste Decreto;  
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VI - promover atividades e eventos que contribuam para a difusão da prevenção ao 

dano moral;  

VII - examinar e aprovar os projetos de modernização administrativa dos órgãos 

públicos responsáveis pela execução das políticas relativas às áreas a que se refere 

o art. 1º deste Decreto;  

VIII - elaborar o seu regimento interno.  

Art. 7º Os recursos arrecadados serão distribuídos para a efetivação das medidas 

dispostas no artigo anterior e suas aplicações deverão estar relacionadas com a 

natureza da infração ou de dano causado.  

Parágrafo único. Os recursos serão prioritariamente aplicados na reparação 

específica do dano causado, sempre que tal fato for possível.  

Art. 8º O CFFDLH estabelecerá sua forma de funcionamento por meio de regimento 

interno, que será elaborado dentro de sessenta dias, a partir da sua instalação, 

aprovado por portaria do Ministro da Justiça.       

Art. 9º. Os recursos destinados ao fundo serão centralizados em conta especial 

mantida no Banco do Brasil S.A., em Brasília, DF, denominada “Ministério da Justiça 

- CFFDLH – Fundo”.   

Parágrafo único. Nos termos do Regimento Interno do CFFDLH, os recursos 

destinados ao fundo provenientes de condenações judiciais deverão ser 

identificados segundo a natureza da infração ou do dano causado, de modo a 

permitir o cumprimento do disposto no art. 7º deste Decreto.  

Art. 10. O CFFDLH, mediante entendimento a ser mantido com o Poder Judiciário e 

os Ministérios Públicos Federal e Estaduais, será informado sobre a propositura de 
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toda ação de reparação de danos morais praticados por hipossuficiente, a existência 

de depósito judicial, de sua natureza, e do trânsito em julgado da decisão.   

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. 
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CONCLUSÕES 

 

Ao final do estudo, apresentamos a síntese das conclusões que 

obtivemos: 

 

1 – Atualmente se reconhece a existência de cinco gerações de 

direitos fundamentais. A primeira geração abrange os direitos da liberdade, que têm 

por titular o indivíduo e são oponíveis ao Estado. Na segunda geração estão os 

direitos sociais, culturais e econômicos, em que se cobra do Estado a garantia 

desses direitos. A terceira geração de direitos fundamentais diz respeito aos direitos 

da solidariedade humana, que têm por destinantários toda a coletividade. A quarta 

geração é marcada pelos direitos relativos à manipulação genética, relacionados à 

biotecnologia e à bioengenharia. A quinta geração de direitos fundamentais abrange 

os direitos advindos da realidade virtual. 

 

2 – A principal característica dos direitos fundamentais é a 

irrenunciablidade ou inalienabilidade. 

 

3 – Um sistema composto por princípios e regras se apresenta mais 

justo do que o sistema composto apenas de regras, visto que, a cada situação 

concreta, um princípio pode se sobrepor a outro sem que se reconheça a este último 

a sua invalidade. 

 

4 – O ativismo judicial representa um avanço na forma de 
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concretizar o direito, porque se afasta do positivismo tradicional e faz do julgador não 

a mera “boca da lei”, mas sim o verdadeiro construtor do direito, buscando a melhor 

solução para cada caso concreto. 

 

5 – Os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil por 

danos materiais e morais são os mesmos – conduta, dano, nexo de causalidade e 

culpa –, mas apenas a partir da vigência da Constituição Federal de 1988 foi 

possível afirmar o reconhecimento pacificado dos danos morais no direito brasileiro. 

 

6 – São reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência brasileiras 

diversas funções dos danos morais, entre as quais a compensação ou a satisfação 

da vítima e a punição do autor do dano, além das funções didática/pedagógica e 

intimidatória em relação a todos os membros da sociedade. 

 

7 – Para a quantificação dos danos morais, como regra geral, são 

consideradas as condições pessoais da vítima, as condições pessoais do autor do 

dano e o grau de culpa deste, elementos que dão ensejo por vezes a discussões a 

respeito do enriquecimento ilícito da vítima e da não consecução da finalidade de 

punição do autor do dano. 

 

8 – Os danos punitivos são previstos em alguns países com a 

finalidade específica de impor ao autor do dano, além da compensação da vítima, 

uma punição em decorrência de sua conduta caracrerizada pelo dolo ou pela culpa 

grave. 



                                                       

  

                                                                                                                                                  
 

      214 
 
   

9 – A fixação de indenizações milionárias a título de danos punitivos 

nos Estados Unidos da América deu ensejo a uma não definida discussão a respeito 

dos limites do reconhecimento dos danos a esse título. 

 

10 – Os danos morais no sistema brasileiro devem ser quantificados 

tendo em consideração exclusivamente as condições pessoais da vítima, 

especificamente o seu patrimônio moral, a extensão do dano em relação a si e as 

suas condições financeiras. 

 

11 – As condições pessoais do autor do dano e o grau de sua culpa 

não devem ser considerados para fins de fixação de danos morais, mas sim para a 

imposição e quantificação dos danos punitivos. 

 

12 – A aplicação no Brasil da doutrina norteamericana dos danos 

punitivos é possível por meio do ativismo judicial, mediante a aplicação de princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da proporcionalidade 

e da razoabilidade. 

 

13 – Os valores decorrentes das condenações e pagamentos dos 

danos punitivos seriam revertidos a um fundo, criado especificamente para a 

captação e gestão desses recursos, à semelhança do Fundo de Defesa dos Direitos 

Difusos, previsto no art. 13 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85). 
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14 – Os valores desse fundo garantiriam, por sua vez, o 

ressarcimento das vítimas lesadas material e/ou moralmente por ofensores 

hipossuficientes. 
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