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                                                                       RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo expor a dificuldade na quantificação do dano moral, 

levantando os diversos motivos que ocasionam tal dificuldade, utilizando-se de renomados 

doutrinadores do Direito Civil, e também da jurisprudência pátria. Primeiramente, 

demonstram-se os aspectos gerais da responsabilidade civil. Após, passa-se a tratar 

especificamente do dano moral, demonstrando que o significativo abalo ao íntimo de um 

indivíduo é capaz de acarretar um dano indenizável. Posteriormente, indica-se o sistema de 

arbitramento adotado no Brasil e a discussão sobre a natureza jurídica da reparação. Então 

busca-se critérios para diminuir a aludida subjetividade na quantificação e evitar a fixação de 

valores discrepantes. Em seguida, aprofunda-se nas causas que dificultam a quantificação do 

dano. Por fim, são indicados mecanismos que podem vir a colaborar para diminuição da 

dificuldade na quantificação do dano.  

 

Palavras-chave: Dano moral. Quantificação. Dificuldade. Critérios. 

 
 

 

 

        
 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 



 
 

                                                                       ABSTRACT 

The following research had as objective to expose the difficulty when it comes to quantifying 

moral damage, raising the various reasons that can cause such difficulty, utilizing the point of 

view of renowned doctrinators, and according jurisprudence. Initially, there’s a little 

compendium regarding the general aspects of civil responsibility. Afterwards, it is specifically 

dealt with the moral damage, demonstrating that the significant damage to the intimate of an 

individual is capable of causing an indemnity.Posteriorly, was shown the quantifying system 

used in Brazil and the debate regarding the legal nature of reparation. Then it was sought 

criteria indicated by the doctrine and jurisprudence to reduce the aforementioned subjectivity 

in the quantification and to avoid the establishment of discrepant values. Subsequently, it 

explored the causes that hinder the quantification of harm. Finally, mechanisms were 

indicated that could collaborate to reduce the difficulty in quantifying the damage. 

 

 

Key-words: Moral damage, Quantification. Hinder. Criteria. 
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INTRODUÇÃO 

 

O dano moral é aquele que ofende o direito da personalidade, ofende o íntimo do 

indivíduo, sua honra, sua moral, dentre outros aspectos. O instituto, embora até hoje 

controverso, não é algo moderno, pois desde o Código de Hamurabi o assunto já era, de certa 

forma, abordado.    

Dentro do estudo da responsabilidade civil, sem sombra de dúvidas, um dos assuntos 

mais controvertidos a ser tratado se refere à reparação por dano moral. Tal tema é, de longa 

data, uma questão que gera múltiplos posicionamentos tanto de ordem doutrinária como de 

ordem jurisprudencial.  

Tanto na doutrina como na jurisprudência sempre houve argumentos dos mais 

variados no tocante ao dano moral; inclusive, havia parcela da doutrina que inadmitia a 

reparação por este tipo de dano. No entanto, com o advento da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, a discussão sobre existência ou não da reparação por dano 

moral restou superada, já que a Carta Magna, em seu art. 5º, V e X, reconhece expressamente 

a sua existência.  

O Código Civil de 2002, diferente do Código Civil de 1916, também reconhece 

expressamente a possibilidade de reparação por dano moral, consagrando, de vez, o instituto 

em nosso ordenamento jurídico e frustrando aqueles que entendiam não ser cabível tal 

reparação.  

Ocorre que, embora a discussão sobre a existência ou não da reparação por dano moral 

esteja ultrapassada, o instituto ainda gera muita discussão na doutrina e na jurisprudência no 

sentido de se buscar uma reparação que seja justa, já que, diferentemente da reparação por 

dano material, onde se pode calcular de forma objetiva o valor do dano, no dano material a 

quantificação do dano é algo bem mais complexo.  

Conforme já dito acima, o dano moral atinge os direitos da personalidade, desta forma, 

seu cálculo se torna demasiadamente dificultoso, devendo ser feito de forma bem cautelosa e 

criteriosa. Em regra, não há critérios pré-definidos, tendo o magistrado discricionariedade ao 

arbitrar o dano. Neste diapasão, não raramente encontramos julgamentos demasiadamente 

discrepantes para situações semelhantes. Desta forma, para que se chegue o mais perto 

possível de uma reparação justa e coerente, imperioso é o estudo do instituto a fundo, de 

forma a observar técnicas e métodos, levando em conta sua história e evolução, seus institutos 

e elementos, sua natureza jurídica, os critérios para o seu arbitramento, devendo o magistrado 

ser extremamente cuidadoso e técnico ao aplicar o instituto.  
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Também é de fundamental importância observar como a jurisprudência vem agindo, se 

com cautela ou não, aplicando as técnicas adequadas ou não. Imprescindível também a busca 

por mecanismos que possam auxiliar na busca por uma adequada quantificação.  

Embora a quantificação da reparação se dê pelo arbitramento do magistrado em um 

caso concreto, é necessário ter em mente toda a base teórica que deve servir de parâmetro para 

ajudar no percurso para uma correta quantificação do dano. É de imprescindível importância 

que se discuta o instituto e se busque meios de evitar decisões contraditórias e discrepantes, 

buscando-se a quantificação mais razoável possível.  

Ademais, com a aceitação da reparação por dano moral em nosso ordenamento 

jurídico, o número de processos referente ao tema vem crescendo exponencialmente, de forma 

que muitos se aproveitam do instituto para tentar tirar proveito de alguma situação, 

prejudicando a celeridade da Justiça. E como o judiciário se encontra excessivamente 

sobrecarregado, por muitas das vezes acaba se buscando critérios objetivos para arbitrar a 

indenização sobre algo que, definitivamente, não deve ser objetivo.  

Portanto, são necessários meios para que a busca pelo dano moral não se torne uma 

indústria e para que não sejam criados critérios extremamente objetivos para quantificar algo 

que não é objetivo, para que se busque um limite entre o enriquecimento ilícito e o caráter 

punitivo-pedagógico do dano, sendo necessário, desta forma, um julgamento extremamente 

ponderado. 

Destarte, a escolha pelo presente tema surgiu da observância da enorme insegurança 

jurídica que a falta de critérios objetivos para a quantificação do dano ocasiona, sendo o 

objetivo do presente trabalho o estudo e aprofundamento dos métodos trazidos pela doutrina 

para a diminuição dessa subjetividade, além de pesquisar se a jurisprudência vem empregando 

estes meios, e evitando que sejam cometidas injustiças em relação à ambas as partes, tanto a 

parte que comete o dano como a parte que o sofre, bem como buscar métodos, técnicas e 

soluções que possam contribuir para a reparação mais justa possível.  
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1. ASPECTOS GERAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

O dano moral é um dos institutos decorrentes da responsabilidade civil, portanto, antes 

de adentrá-lo, é de fundamental importância citar brevemente alguns aspectos da 

responsabilidade civil.  

 

1.1. CONCEITO 

 

A doutrina costuma explicar a responsabilidade como um dever jurídico sucessivo, 

como uma obrigação derivada, que surge do descumprimento de um dever jurídico originário, 

surgindo então, no caso da responsabilidade civil, a obrigação de indenizar aquele que sofreu 

o dano.  

Neste sentido, Sérgio Cavalieri1: [...] responsável é a pessoa que deve ressarcir o prejuízo 

decorrente da violação de um precedente dever jurídico. E assim é porque a responsabilidade pressupõe um 

dever jurídico preexistente, uma obrigação descumprida. 

 

E o ilustre autor ainda afirma que “toda conduta humana que, violando dever jurídico 

originário, causa prejuízo a outrem é fonte geradora de responsabilidade civil.”
2
 

Portanto, para Cavalieri3, a responsabilidade civil 

Designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo decorrente da violação de um 

outro dever jurídico. Em apertada síntese, responsabilidade civil é um dever jurídico 

sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever 

jurídico originário. 

 

Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha Filho
4
 têm entendimento semelhante ao explicarem 

do que se trata a responsabilidade: “A acepção que se faz de responsabilidade, portanto, está 

ligada ao surgimento de uma obrigação derivada, ou seja, um dever jurídico sucessivo, em 

função da ocorrência de um fato jurídico lato sensu”. 

E os autores5 completam: 

Responsabilidade, para o Direito, nada mais é, portanto, que uma obrigação derivada 

— um dever jurídico sucessivo — de assumir as consequências jurídicas de um fato, 

consequências essas que podem variar (reparação dos danos e/ou punição pessoal do 

agente lesionante) de acordo com os interesses lesados. 

 

                                                           
1
 CAVALIEIRI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.p. 2. 

2
 Idem. 

3
 Ibidem. 

4
 STOLZE, Pablo; PAMPOLHA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. 10ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2013.p. 46. 
5
 Idem. p. 47. 
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                  Conforme explicado na citação acima, desta obrigação derivada, surgem 

consequências jurídicas. No caso da responsabilidade criminal, a consequência será uma pena, 

uma punição pessoal daquele que praticou o ato, ao passo que na responsabilidade civil, deve-

se haver a reparação do dano causado, visando buscar o status quo ante, ou seja, buscando 

que aquele que sofreu o dano volte a estar na mesma condição em que estava antes de tê-lo 

sofrido. Não sendo possível, a obrigação é convertida em uma indenização a ser paga àquele 

que sofreu o dano. Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha6 bem explicam estas situações, como 

ainda diferencia a indenização da compensação: 

[...] na responsabilidade civil, o agente que cometeu o ilícito tem a obrigação de 

reparar o dano patrimonial ou moral causado, buscando restaurar o status quo ante, 

obrigação esta que, se não for mais possível, é convertida no pagamento de uma 

indenização (na possibilidade de avaliação pecuniária do dano) ou de uma 

compensação (na hipótese de não se poder estimar patrimonialmente este dano)[...]  

 

E prosseguem afirmando que a responsabilidade civil “deriva da agressão a um 

interesse eminentemente particular, sujeitando, assim, o infrator, ao pagamento de uma 

compensação pecuniária à vítima, caso não possa repor in natura o estado anterior de coisas.”
7
 

Já Yussef Said Cahali8 entende que a sanção do dano moral trata-se de uma 

compensação e não de uma indenização, pois conforme o autor a 

[...] indenização significa eliminação do prejuízo e das suas consequências, o que 

não é possível quando se trata de dano extrapatrimonial; a sua reparação se faz 

através de uma compensação, e não de um ressarcimento; impondo ao ofensor a 

obrigação de pagamento de uma certa quantia de dinheiro em favor do ofendido, ao 

mesmo tempo que agrava o patrimônio daquele, proporciona a este uma reparação 

satisfativa. 
 

Fábio Ulhoa
9
 adota um conceito mais simples do que seria responsabilidade civil: “A 

responsabilidade civil é a obrigação em que o sujeito ativo pode exigir o pagamento de 

indenização do passivo por ter sofrido prejuízo imputado a este último.”  

Portanto, a responsabilidade civil é a obrigação que uma pessoa possui de reparar um 

dano causado a outrem. Tal obrigação pode ainda surgir de um dano causado por terceiro, 

como no caso dos pais que são responsáveis pelos atos dos filhos menores que estão sob sua 

autoridade e em sua companhia, conforme o art. 932, I do Código Civil
10

. 

                                                           
6
 STOLZE, Pablo; PAMPOLHA FILHO, Rodolfo, op. cit. p. 48. 

7
 Idem. p.53. 

8
 CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 3ª ed. São Paulo: RT, 2005. p. 44. 

9
 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil: Obrigações – Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 520. 
10

 PLANALTO. BRASIL. Código Civil (Lei N.º 10406, de 10 de janeiro de 2002). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 22 maio. 2017. 
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A referida obrigação se dá em forma de indenização, não obstante a diferenciação que 

a doutrina faz entre indenização – no caso do dano material – e compensação – no caso do 

dano moral – que será melhor explicado adiante. 

Vale ressaltar que, em regra, a responsabilidade deriva de um ato ilícito, como se 

depreende do enunciado do art. 927 do Código Civil, mas há casos que podem derivar de atos 

lícitos, conforme se observa da análise conjunta dos arts. 188, 929 e 930 do Código Civil de 

2002
11

, podendo ainda surgir de imposição legal ou ainda em razão do risco da atividade 

conforme Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha.
12

 

Em sentido contrário, Sílvio de Salvo Venosa13, entende que deve necessariamente 

haver a ilicitude:  

O ato de vontade, contudo, no campo da responsabilidade deve revestir-se de 

ilicitude. Melhor diremos que na ilicitude há, geralmente, uma cadeia de atos 

ilícitos, uma conduta culposa. Raramente, a ilicitude ocorrerá com um único ato. O 

ato ilícito traduz-se em um comportamento voluntário que transgride um dever. 

 

1.2. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Preceitua o art. 186 do Código Civil
14

: “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”. 

Deste artigo podem ser extraídos três elementos essenciais da responsabilidade civil: a 

conduta, o dano e o nexo de causalidade.  

Vale ressaltar, que há quem entenda, que deste artigo podem ser extraídos quatro 

elementos essenciais. O quarto elemento, não citado anteriormente, seria a culpa. Carlos 

Roberto Gonçalves
15

, por exemplo, entende desta forma. 

No entanto, da conduta pode advir ou não a culpa, e pode ser necessária ou não sua 

comprovação, conforme a espécie de responsabilidade, subjetiva ou objetiva. Destarte, 

entendo que a culpa não é um elemento essencial, presente em todas as espécies de 

responsabilidade civil. 

                                                           
11

. Código Civil, op. cit.  
12

 STOLZE, Pablo; PAMPOLHA FILHO, Rodolfo, op. cit. p. 50. 
13

 VENOSA, Silvio de Salva. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2013.p. 24. 
14

 Código Civil, op. cit.  
15

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 7ª ed. São Paulo: Saraiva: 

2012. p. 52. 
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O nexo de causalidade corresponde à relação entre a conduta, o fato ilícito, e o dano 

cometido. Já o dano pode ser material ou moral, também chamado por alguns de dano 

extrapatrimonial.  

Tais elementos serão melhores explicados a seguir.  

 

1.2.1. Conduta 

 

Analisando o art. 186 do Código Civil, podemos dizer que a conduta seria, nos termos 

da lei, a ação ou omissão que venha causar dano a outrem. 

Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha
16

 entendem que conduta é a ação ou omissão 

humana que, voluntariamente, ocasiona dano ou prejuízo a outrem. Importante frisar que o 

autor destaca a importância do elemento voluntariedade para que fique caracterizada a 

conduta. Conforme os autores
17

, “sem o condão da voluntariedade não há que se falar em 

ação humana, e, muito menos, em responsabilidade civil.” 

Os autores18 ainda diferenciam a voluntariedade do dolo:  

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

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

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

daquilo que se está fazendo. 

 

Portanto, no entendimento de Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha, é imprescindível a 

voluntariedade para que a conduta esteja configurada, desta forma, na visão do ilustre autor a 

conduta tem de ser no mínimo voluntária, podendo ainda ser dolosa, para que fique então 

caracterizada a conduta capaz de configurar a responsabilidade civil.  

Stolze e Pampolha
19

 ainda distinguem a conduta humana como positiva e negativa, 

onde a primeira é aquela conduta ativa, ao passo que a segunda trata-se de uma conduta 

omissiva. 

 

1.2.2. Dano 

 

O dano é o principal elemento da responsabilidade civil, sem ele não há que se falar 

em responsabilidade. Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha
20

 o conceituam como “a lesão a um 

                                                           
16

 STOLZE, Pablo; PAMPOLHA FILHO, op. cit. p. 73 
17

 Idem. p. 74. 
18

 Ibidem. p. 75. 
19

 Ibidem.  
20

 STOLZE, Pablo; PAMPOLHA FILHO, op. cit. p. 82. 
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interesse jurídico tutelado — patrimonial ou não —, causado por ação ou omissão do sujeito 

infrator.” 

Caso o interesse atingido seja patrimonial, configura-se o dano material, ao passo que 

sendo atingido interesse extrapatrimonial, como os direitos da personalidade, por exemplo, há 

a caracterização do dano moral, principal objeto deste estudo.  

 

1.2.3. Nexo de causalidade 

 

O nexo de causalidade é o liame entre a conduta do agente e o dano ocorrido. Para 

configuração da responsabilidade civil, de nada adianta o dano sofrido por alguém, se este não 

estiver ligado à ação ou omissão de outrem. 

Carlos Roberto Gonçalves
21

 resume bem do que se trata tal instituto: “é a relação de 

causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado.”  

Sérgio Cavalieri22 reforça a ideia da necessidade da presença da causa e efeito entre a 

conduta e o dano afirma que não basta: 

 

[...] que o agente tenha 'praticado uma conduta ilícita; tampouco que a vitima tenha 

sofrido um dano. É preciso que esse dano tenha sido causado pela conduta ilícita do 

agente, que exista entre ambos uma necessária relação de causa e efeito. 

 

Ressalta-se que o nexo de causalidade, assim como o dano, é elemento imprescindível 

para qualquer espécie de responsabilidade civil, não podendo haver responsabilidade sem 

nexo causal.  

 

1.2.4. Culpa 

 

No tocante ao elemento da culpa, há uma divergência doutrinária no sentido dela fazer 

ou não parte dos elementos essenciais da responsabilidade civil.  

Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha
23

 não vislumbram a culpa como um dos 

pressupostos gerais da responsabilidade civil, tendo em vista a existência da responsabilidade 

civil subjetiva que dispensa este elemento.  

Já Carlos Roberto Gonçalves
24

, embora cite a existência da responsabilidade sem 

culpa (responsabilidade objetiva), elenca a culpa como um dos elementos essenciais da 

                                                           
21

 GONÇALVES, Carlos Roberto, op. cit. p. 54. 
22

 CAVALIEIRI FILHO, Sérgio, op. cit. p. 49. 
23

 STOLZE, Pablo; PAMPOLHA FILHO, Rodolfo, op. cit. p. 70. 
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responsabilidade civil, pois, conforme o autor, a teoria adotada pelo código civil é a subjetiva, 

tendo a culpa que ser demonstrada como regra geral.  

O autor
25

 ressalta ainda a diferença da culpa e do dolo e afirma que o art. 186 previu as 

duas hipóteses, estando o dolo configurado na expressão “ação ou omissão voluntária” e a 

culpa presente na expressão “negligência ou imprudência”. 

Sérgio Cavalieri
26

, por sua vez, entende que a conduta deve ser culposa, em razão da 

expressão prevista no art. 186 do código civil: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência”.   

Apesar de o art. 186 realmente indicar que a conduta deve ser culposa, entendo ser 

esta apenas a regra geral, trazendo o Código Civil diversas situações onde não é necessária a 

demonstração da culpa. Essas situações – como será melhor explicado a seguir – se 

enquadram na chamada responsabilidade civil objetiva.  

Desta maneira, a culpa não se enquadraria nos elementos essenciais da 

responsabilidade civil. Pode até se enquadrar como elemento essencial da responsabilidade 

civil subjetiva, mas não da responsabilidade civil como um todo, já que, conforme já dito, 

existe a responsabilidade civil objetiva, onde a culpa é dispensável, não sendo, portanto, 

essencial.  

 

1.3. ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

1.3.1. Responsabilidade civil subjetiva 

 

Responsabilidade civil subjetiva é aquela onde é necessária a demonstração da culpa, 

sendo este elemento imprescindível para a sua configuração.  

Conforme Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha
27

, a responsabilidade civil subjetiva é “a 

decorrente de dano causado em função de ato doloso ou culposo.” Ainda conforme o autor, 

esta culpa ficará caracterizada quando o causador do dano agir com negligência ou 

imprudência.  O autor entende que esta é a regra geral do Código Civil, estampada em seu art. 

186. 

No mesmo sentido, Carlos Roberto Gonçalves28:  

                                                                                                                                                                                     
24

 GONÇALVES, Carlos Roberto, op. cit. p. 53. 
25

 Idem.  
26

 CAVALIEIRI FILHO, Sérgio, op. cit. p. 19. 
27

 STOLZE, Pablo; PAMPOLHA FILHO, Rodolfo, op. cit. p. 57. 
28

 GONÇALVES, Carlos Roberto, op. cit. p. 48. 
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Diz-se, pois, ser “subjetiva” a responsabilidade quando se esteia na ideia de culpa. A 

prova da culpa do agente passa a ser pressuposto necessário do dano indenizável. 

Nessa concepção, a responsabilidade do causador do dano somente se configura se 

agiu com dolo ou culpa. 

 

Para Sérgio Cavalieri
29

, a culpa é o principal elemento da responsabilidade civil 

subjetiva, sendo necessária a sua comprovação para que a vítima obtenha a reparação do dano 

sofrido. O código civil traz este entendimento em seu art. 186.   

Portanto, conforme já explicado anteriormente, a culpa é um elemento essencial para a 

configuração da responsabilidade civil subjetiva, diferentemente da objetiva, como será 

demonstrado a seguir. 

 

1.3.2. Responsabilidade civil objetiva 

 

Nesta modalidade de responsabilidade civil, não é necessária a demonstração da culpa, 

bastando o nexo de causalidade entre a conduta e o dano para que a responsabilidade esteja 

configurada. 

Neste sentido, Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha
30

 afirmam que é necessário tão 

somente “a existência do elo de causalidade entre o dano e a conduta do agente responsável 

para que surja o dever de indenizar.” 

No mesmo norte, Carlos Roberto Gonçalves
31

 que explica ainda o postulado da teoria 

objetiva:  

A lei impõe, entretanto, a certas pessoas, em determinadas situações, a reparação de 

um dano independentemente de culpa. Quando isto acontece, diz-se que a 

responsabilidade é legal ou objetiva, porque prescinde da culpa e se satisfaz apenas 

com o dano e o nexo de causalidade. Esta teoria, dita objetiva, ou do risco, tem 

como postulado que todo dano é indenizável, e deve ser reparado por quem a ele se 

liga por um nexo de causalidade, independente de culpa.  

 

Fábio Ulhoa Coelho
32

 entende que pode haver duas espécies de responsabilidade 

objetiva: a formal e a material. 

Conforme o autor
33

, a responsabilidade objetiva formal é aquela na qual a norma legal 

atribui ao sujeito de direito a obrigação de indenizar danos independentemente de culpa.  Já a 

responsabilidade objetiva material obriga o sujeito a indenizar, “mesmo sem ser culpado pelo 

dano, por ocupar posição econômica que lhe permite socializar os custos de sua atividade.”
34

  

                                                           
29

 CAVALIEIRI FILHO, Sérgio, op. cit. p. 17. 
30

 STOLZE, Pablo; PAMPOLHA FILHO, Rodolfo, op. cit. p. 58. 
31

 GONÇALVES, Carlos Robert, op. cit. p. 48. 
32

 COELHO, Fábio Ulhoa, op. cit. p. 686. 
33

 COELHO, Fábio Ulhoa, op. cit. p. 686. 
34

 Idem.  
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O autor
35

 sustenta que as duas hipóteses estão previstas no parágrafo único do art. 927 

do Código Civil:  

As duas hipóteses estão albergadas no parágrafo único do art. 927 do CC: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados 

em lei” (responsabilidade objetiva formal) “ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem” (responsabilidade objetiva material).  

 

Portanto, ficou claro que a culpa não é elemento indispensável para todo e qualquer 

tipo de responsabilidade civil, motivo pelo qual entendo que este elemento não faz parte 

daqueles elementos chamados pela doutrina como elementos essenciais da responsabilidade 

civil. 

1.4. ESPÉCIES DE DANOS 

 

1.4.1. Dano material  

 

O dano material é aquele que atinge o patrimônio do indivíduo. Sérgio Cavalieri 

utiliza o termo “conjunto de relações jurídicas”, para explicar o que pode ser atingido no dano 

material. Conforme o autor, esta expressão abrange as coisas corpóreas e incorpóreas.
36

 

O dano patrimonial, conforme Cavalieri37, 

[...] é susceptível de avaliação pecuniária, podendo ser reparado, senão diretamente 

– mediante restauração natural ou reconstituição específica da situação anterior à 

lesão -, pelo menos indiretamente - por meio de equivalente ou indenização 

pecuniária. 

 

No entanto, o autor entende que nem sempre o dano patrimonial resulta da lesão a 

bens patrimoniais. Conforme o ilustre autor38, 

 [...] a violação de bens personalíssimos, como o bom nome, a reputação, a saúde, a 

imagem e a própria honra, pode refletir no patrimônio da vitima, gerando perda de 

receitas ou realização de despesas – o médico difamado perde a sua clientela -, o que 

para alguns autores configura o dano patrimonial indireto. 

 

Desta maneira, conforme este entendimento, o dano material pode surgir de um dano 

extrapatrimonial, também chamado de dano moral, estando assim configurado o que alguns 

autores chamam de dano patrimonial indireto, pois a lesão não foi diretamente sobre um bem 

material, tendo o patrimônio sido atingido de forma indireta.  

                                                           
35

 Ibidem. p. 687. 
36

CAVALIEIRI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 78. 
37

 Idem.  
38

 Ibidem.  
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O dano material tem dois importantes aspectos: o dano emergente e o lucro cessante. 

O primeiro corresponde ao que a vítima efetivamente perdeu, ao passo que o segundo 

corresponde ao que ela deixou de ganhar em razão do dano. Conforme Cavalieri
39

, “o dano 

material pode atingir não somente o patrimônio presente da vítima, como, também, o futuro; 

pode não somente provocar a sua diminuição, a sua redução, mas também impedir o seu 

crescimento, o seu aumento.” 

Agostinho Alvim
40

 assevera ser “possível estabelecer, com precisão, o desfalque do 

nosso patrimônio, sem que as indagações se perturbem por penetrar no terreno hipotético. 

Mas, com relação ao lucro cessante, o mesmo já não se dá”.  

Neste diapasão, torna-se muito mais complexo o cálculo do dano material com base no 

lucro cessante, pois muitos aspectos subjetivos podem entrar em cena, diferentemente do dano 

emergente, onde se sabe com certeza o que a vítima do dano realmente perdeu.  

 

1.4.2. Dano moral  

 

O dano moral não atinge diretamente o patrimônio do individuo, mas é aquele que 

ofende o seu íntimo, atinge os direitos da personalidade, sua honra, dignidade, etc., e em 

consequência ocasiona vexame, humilhação.  

Assim ensinam Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho
41

:  

O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem 

comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o 

dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da 

personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e 

imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. 

 

O dano moral é o principal objeto do presente estudo, e passará a ser melhor estudado 

e aprofundado a partir de agora.  

 

             

 

           

 

 

 

                                                           
39

 CAVALIEIRI FILHO, Sérgio, op. cit. p. 78. 
40

 ALVIM, Agostinho. APUD STOLZE, Pablo; PAMPOLHA FILHO, Rodolfo, op. cit. p. 91. 
41

 STOLZE, Pablo; PAMPOLHA FILHO, Rodolfo, op. cit. p. 105. 
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  2. O DANO MORAL  

 

            2.1. ORIGEM HISTÓRICA  

 

Cumpre ressaltar que antes da Constituição Federal de 1988 a doutrina e 

jurisprudência muito divergiam no tocante a aceitação ou não da reparação por dano moral. A 

aceitação, de forma pacífica de reparação do dano moral em nosso ordenamento jurídico só 

ocorreu com o advento de nossa Carta Magna, que em seu art. 5°, V e X aceitou 

expressamente o instituto.  

Não obstante apenas em 1988 nosso ordenamento ter consagrado a reparação por dano 

moral, conforme afirmado acima, suas origens não são recentes, sendo apontados elementos 

semelhantes em diversas legislações e escritas como no Código de Hamurabi, nas Leis de 

Manu, na Bíblia, no Alcorão, dentre outros.  

O Código de Hamurabi surgiu na Mesopotâmia, e é indicado como um dos primeiros 

registros de uma ideia do que viria a ser o dano moral. Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha
42

 

citam Clayton Reis que afirma que a 

[...] noção de reparação de dano encontra-se claramente definida no Código de 

Hamurabi. As ofensas pessoais eram reparadas na mesma classe social, à custa de 

ofensas idênticas. Todavia o Código incluía ainda a reparação do dano à custa de 

pagamento de um valor pecuniário. 

 

No entanto, a principal prioridade do Código de Hamurabi não era a reparação por 

meio do pagamento de um valor pecuniário, mas sim por meio de uma ofensa idêntica, o 

famoso “olho por olho, dente por dente” (a Lei de Talião): 

§ 196. Se um awilum destruir um olho de um awilum: destruíram seu olho.  

§ 197. Se quebrou o osso de um awilum: quebrarão o seu osso. 

 § 200. Se um awilum arrancou um dente de um awilum igual a ele: arrancarão o seu 

dente. 

 

O Código de Manu, diferentemente do Código de Hamurabi, teve como prioridade a 

sanção através do pagamento de um valor pecuniário, o que representou uma considerável 

evolução em relação ao Código de Hamurabi, onde a reparação, conforme dito acima, se dava 

através de uma ofensa idêntica à que fora sofrida.  

No Alcorão também há registro de lesões a bens extrapatrimoniais, como pode-se 

observar em seu item V: “O adúltero não poderá casar-se senão com uma adúltera ou uma 

idólatra. Tais uniões estão vedadas aos crentes”. 
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Neste item, resta claro que o adultério configurava uma lesão moral aos indivíduos, e a 

restrição ao casamento daqueles que o cometiam era uma espécie de condenação pelo dano 

causado. 

Na Bíblia Sagrada também havia a ideia do dano moral, como pode-se depreender do 

seguinte fragmento:  

Se um homem tomar uma mulher por esposa e, tendo coabitado com ela, vier a 

desprezá-la, e lhe imputar falsamente coisas escandalosas e contra ela divulgar má 

fama, dizendo: ‘Tomei esta mulher e, quando me cheguei a ela, não achei nela os 

sinais da virgindade’, então o pai e a mãe da jovem tomarão os sinais da virgindade 

da moça, e os levarão aos anciãos da cidade, à porta; e o pai da jovem dirá aos 

anciãos: ‘Eu dei minha filha para esposa a este homem, e agora ele a despreza, e eis 

que lhe atribui coisas escandalosas, dizendo: — Não achei na tua filha os sinais da 

virgindade; porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha’. E eles estenderão 

a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos daquela cidade, tomando o 

homem, o castigarão, e, multando-o em cem ciclos de prata, os darão ao pai da 

moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua 

mulher, e ele por todos os seus dias não poderá repudiá-la. 

 

Neste trecho, é nítida a noção de dano moral presente na Bíblia Sagrada. Caso um 

homem viesse a denegrir a imagem de sua esposa, e caso fosse comprovado que estava 

mentido, seria ele obrigado a reparar a família da moça, além de ser obrigado a permanecer 

casado com ela. Portanto, havia duas sanções para quem causasse esta espécie de dano moral 

a sua esposa. 

Aconteceria praticamente o mesmo com aquele que se relacionasse com uma mulher 

virgem: 

“Se um homem encontrar uma moça virgem não desposada e, pegando nela, deitar-

se com ela, e forem apanhados, o homem que dela abusou dará ao pai da jovem 

cinquenta ciclos de prata, e, porquanto a humilhou, ela ficará sendo sua mulher; não 

a poderá repudiar por todos os seus dias”. 

 

Há ainda registros de reparação por dano moral na Grécia antiga, no Direito Romano e 

no Direito Canônico.   

 

2.2. CONCEITO 

 

Conforme já demonstrado acima, dano moral é aquele que atinge os direitos da 

personalidade, que atinge a honra, a dignidade do indivíduo, causando-lhe um abalo 

psicológico intenso. Brilhante a explicação do professor Cavalieri43 demonstrando o que é o 

dano moral, e a importância de sua existência autônoma: 

Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída 

de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado 
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biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será 

detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade, mais precioso 

que o patrimônio. É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, 

cultos ou poderosos, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a 

personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão 

resulta no que se convencionou chamar de dano moral. Essa constatação, por si só, 

evidencia que o dano moral não se confunde com o dano material; tem existência 

própria e autônoma, de modo a exigir tutela jurídica independente. 

 

No entanto, não é qualquer mero aborrecimento que deve acarretar dano moral. Deve 

haver um abalo realmente significante para que este tipo de dano seja configurado. Neste 

sentido, bem assevera Sérgio Cavalieri44: 

 [...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos 

mais triviais aborrecimentos. 

 

Carlos Roberto Gonçalves
45

 vai pelo mesmo caminho ao entender que deve haver 

indenização apenas para o dano moral razoavelmente grave. 

Deste modo, deve-se ter muito cuidado ao decidir sobre o que cabe ou não o dano 

moral. Vários são os aborrecimentos ocorridos em nosso dia a dia, no entanto, não se pode ter 

o entendimento de que qualquer estresse ocasionado por outrem é passível de dano moral. A 

vida em sociedade pressupõe situações desagradáveis, que vão de encontro aos nossos 

interesses, e causando situações embaraçosas, com as quais ficamos desgostosos. No entanto, 

não é qualquer situação dessa que deve ser considerada como dano moral, muitas dessas – eu 

diria que a maioria – fazem parte do nosso cotidiano e temos de aprender a conviver com elas, 

gostando ou não.  

Com relação aos efeitos do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves
46

 faz importante 

observação ao afirmar que este tipo de dano é aquele que “não produz qualquer efeito 

patrimonial. Se há consequências de ordem patrimonial, ainda que mediante repercussão, o 

dano deixa de ser extrapatrimonial”. 
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No mesmo sentido, Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho
47

: “[...] se há reflexos 

materiais, o que se está indenizando é justamente o dano patrimonial decorrente da lesão à 

esfera moral do indivíduo, e não o dano moral propriamente dito.” 

 

            2.3. EVOLUÇÃO DO DANO MORAL NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Dentro da doutrina e da jurisprudência sempre houve argumentos dos mais variados no 

tocante ao dano moral; inclusive, havia parcela da doutrina que inadmitia a reparação por este 

tipo de dano. Outra parcela a admitia, mas sendo abrangida pelo dano patrimonial, e havia 

quem a admitia apenas de maneira independente do dano material, não podendo haver 

cumulação.  

No entanto, com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, a discussão sobre existência ou não da reparação por dano moral restou superada, já que 

a Carta Magna, em seu art. 5º, V e X, reconhece expressamente a sua existência. À partir de 

então, passou-se a ser admitido o dano moral tanto de maneira independente, como cumulado 

com o dano material.  

O Código Civil de 2002, diferente do Código Civil de 1916, também reconhece 

expressamente a possibilidade de reparação por dano moral, consagrando, de vez, o instituto 

em nosso ordenamento jurídico e frustrando aqueles que entendiam não ser cabível tal 

reparação.  

 

            2.4. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL 

 

Conforme já aduzido acima, não é qualquer incômodo que deve configurar o dano 

moral. No entanto, diante do enorme universo de desprazeres que podem vir a acometer o ser-

humano, e diante da subjetividade do que seria o dano moral, a tarefa de dizer se determinada 

situação configura ou não o dano é das mais árduas.  

Neste diapasão, Sérgio Cavalieri aconselha ao magistrado o uso da prudência e da 

razoabilidade:  

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

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

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

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

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

mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações 

milionárias. 
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Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa 

prudência, do bom-senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa 

ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, 

cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-

jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca 

a igual distância do homem frio, insensível, e o homem de extremada 

sensibilidade.
48

 

 

Fábio Ulhoa Coelho
49

 assevera que maioria dos eventos danosos não deve ser objeto 

do dano moral, pois a grande maioria são aborrecimentos razoáveis, suportáveis pela grande 

maioria das pessoas, devendo o dano moral ser configurado apenas em situações de grande 

sofrimento, de intenso abalo, situações que fujam à normalidade do dia a dia:  

Todo evento danoso importa, para quem o sofre, no mínimo algum desconforto ou 

dissabor. Se alguém bate no meu carro, ainda que pague todas as despesas de 

conserto e o táxi durante sua realização, sofrerei algum desgosto com a perda de 

tempo, chateação com o dano, adiamento de alguns compromissos etc. São 

aborrecimentos plenamente absorvíveis pela generalidade das pessoas (RT, 789/193; 

789/256). Também o causador do acidente experimentará dissabores, mas destes — 

grandes ou pequenos — a lei não cuida. Por mais variado que seja o seu grau, não há 

evento danoso sem sofrimentos para a vítima; sofrimentos de ordem não 

patrimonial. A grande maioria deles não é e não deve ser objeto de preocupação 

pelo direito. Cada um cuida de seus humores (RT, 802/309). A indenização por 

danos morais é uma compensação pecuniária por sofrimentos de grande intensidade, 

pela tormentosa dor experimentada pela vítima em alguns eventos danosos.  

 

Conforme Carlos Roberto Gonçalves
50

, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 

“incômodos ou dissabores limitados à indignação da pessoa e sem qualquer repercussão no 

mundo exterior não configuram dano moral”. 

Não obstante a orientação doutrinária e jurisprudencial de que não é qualquer abalo 

que deva ser considerado como dano moral, na prática a tarefa é muito mais difícil, pois cada 

dano e o abalo causado por ele é extremamente subjetivo e varia de caso para caso. Esse é 

uma das principais causas para o surgimento do que alguns denominam indústria dos danos 

morais, que será explicada mais adiante.  

 

2.5. FUNÇÃO DO DANO MORAL 

 

Conforme aduz Fábio Ulhoa Coelho
51

, a função do dano moral não é desfazer a dor 

causada pelo dano, mas compensá-la. Ainda de acordo com o ilustre autor:  

O único instrumento, na sociedade democrática dos nossos tempos, que pode servir 

como resposta ao anseio da vítima de ver também este aspecto do evento danoso 

equacionado é o dinheiro. O devedor da obrigação de indenizar paga ao credor certa 

quantia com o objetivo específico de compensar a dor. O pagamento da indenização 
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não repõe os danos morais, apenas os compensam (Reis, 1991:103). Não há 

ressarcimento, mas enriquecimento patrimonial. O aumento do patrimônio da vítima 

é a única forma, atualmente desenvolvida pelo Direito, para que sua indenização seja 

a mais justa possível. 

 

No mesmo sentido, Carlos Roberto Gonçalves
52

: “Tem-se entendido hoje, com efeito, 

que a indenização por dano moral representa uma compensação, ainda que pequena, pela 

tristeza infligida a outrem.” 

Fábio Ulhoa
53

 defende que a única e exclusiva função dos danos morais é a de 

compensar a vítima, não devendo haver o caráter sancionatório: “A única função dos danos 

morais é compensar a pungente dor que algumas vítimas sofrem. É importante repisar o 

conceito para desvestir por completo a indenização dos danos morais de qualquer caráter 

sancionatório.”  

A questão acerca da presença ou não do caráter sancionatório na reparação por danos 

morais causa calorosos debates na doutrina, e em razão disto, será melhor discutida adiante.  

 

2.6. A PROVA DO DANO  

 

Existem diversos casos em que a doutrina e jurisprudência vêm entendendo como 

dano moral presumido, ou seja, que prescinde de prova do dano, bastando a ocorrência do 

evento. É o que se chama de dano moral in re ipsa. 

Carlos Roberto Gonçalves
54

 defende que, em regra, o dano moral possui presunção 

absoluta, dispensando prova em concreto, uma vez que o dano se passa no interior da 

personalidade, existindo in re ipsa. No caso, por exemplo, da morte de um filho, entende o 

autor que a mãe não precisaria comprovar a dor que sentiu. 

No mesmo sentido Sérgio Cavalieri: 

Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal, a prova do dano 

moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação 

do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima 

comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou 

perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio 

através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. 

Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está 

ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e 

de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 

pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso 
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facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominizou facti, que decorre das regras da experiência comum. 
55

 

 

Fábio Ulhoa Coelho
56

 entende de maneira diversa, e assevera até mesmo ser um erro 

do juiz considerar o dano moral in re ipsa: “Não cabem presunções. Afirmar, por exemplo, 

que a dor da mãe ou do pai pela perda do filho independe de prova, por ser evidente, é uma 

ingenuidade imperdoável num magistrado.”  

Além dessas situações de perda de familiares, a jurisprudência vem entendendo como 

dano in re ipsa o furto de cheques e posterior uso com assinatura falsa:  

 
Responsabilidade civil. Banco. Defeito do serviço. Pagamento de cheque furtado 

com assinatura falsificada. Dano moral in re ipsa. Relação de conta-corrente. 

Subsunção ao cdc e seus princípios. Fato do consumo. Falha do serviço. Age com 

negligência, assim não oferecendo a segurança que se espera de serviços bancários 

postos à disposição dos consumidores, a instituição que aceita cheques com 

assinatura flagrantemente falsa (art. 14 do CDC). Ausência de excludentes. 

Responde o banco pela falha do serviço, ao pagar cheque com assinatura falsa, sem 

compará-la com a constante na ficha do autor, remetendo seus dados para registro no 

cadastro de emitentes de cheques sem fundos do Bacen — CCF e na centralização 

dos serviços de bancos S/A — Serasa. Interpretação da Súmula n. 28 do STF. Dano 

in re ipsa. Se o agravo moral é consequência necessária da violação de algum direito 

da personalidade, a demonstração de sua existência importa, simultaneamente, prova 

de sua ocorrência. Quantificação da indenização por dano moral imposta por 

arbitramento, obedecendo a parâmetros da Câmara e às circunstâncias do caso 

concreto, levando em consideração tanto o fator inibitório-punitivo, como 

compensador. Apelo parcialmente provido.
57

  

 

A inclusão indevida no cadastro restritivo de crédito também independe da prova do 

dano, conforme o STJ: "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano 

moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos 

resultados são presumidos"
58  

Entendo que o instituto do dano moral in re ipsa deva ser utilizado, no entanto, com 

muita cautela. Não se pode generalizar e aplicar o referido instituto a variados e diversos 

eventos, mas somente em casos bem específicos, casos em que fique evidente que – 

levando em conta o homem médio e o princípio da razoabilidade – há grande sofrimento 

para a vítima, sendo não somente perda de tempo e de celeridade processual a sua 

demonstração, como em determinados casos pode também ser causa de mais sofrimento 

para a vítima que já tanto padeceu com o evento danoso.  
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Desta forma, com todas as vênias, discordo do posicionamento do ilustre autor 

Fábio Ulhoa Coelho, pois há casos em que realmente podem ser considerados ingenuidade 

do magistrado a aplicação do dano moral in re ipsa, mas, em minha opinião, a afirmação 

que a dor de uma mãe ao perder um filho precisa ser comprovada é de extrema 

infelicidade.  É de se presumir que uma mãe ao perder um filho irá experimentar um 

enorme sofrimento, o contrário é que precisa ser provado.  

Ademais, conforme o posicionamento acima do professor Cavalieri, existem 

situações em que – além da dor ser óbvia – é extremamente difícil a comprovação do abalo 

sofrido pelos meios tradicionais de provas, o que pode acarretar o risco da impunidade  

daquele que cometeu o dano e da consequente irreparabilidade do dano moral.  

 

2.7. DANO MORAL DIRETO E INDIRETO 

 

A doutrina costuma diferenciar o dano moral direto e o indireto. O primeiro é aquele 

que resulta de uma lesão específica a um direito extrapatrimonial ao passo que o segundo 

ocorre quando há lesão a um bem patrimonial, mas que de maneira reflexa acaba por 

ocasionar prejuízo no âmbito extrapatrimonial.  

Há ainda o dano moral em ricochete. Há quem entenda que há diferença entre o dano 

moral indireto e o dano moral em ricochete. Assim defendem Pablo Stolze e Rodolfo 

Pampolha59
 que diferenciam o dano moral indireto do dano moral em ricochete (ou dano 

reflexo):  

No primeiro, tem-se uma violação a um direito da personalidade de um sujeito, em 

função de um dano material por ele mesmo sofrido; no segundo, tem-se um dano 

moral sofrido por um sujeito, em função de um dano (material ou moral, pouco 

importa) de que foi vítima um outro indivíduo, ligado a ele.  

 

Não obstante, alguns autores entendem que este tipo de dano seria o mesmo que o 

dano moral indireto, havendo apenas a diferença de nomenclatura. Assim entende o ilustre 

professor Sérgio Cavalieri
60

, que utiliza as expressões dano moral reflexo, dano moral indireto 

e dano moral por ricochete como sinônimas. 

Carlos Roberto Gonçalves
61

 também utiliza essas expressões como sinônimas ao 

explicar os tipos de dano, antes de adentrar ao dano moral propriamente dito, e afirma que o 
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dano indireto “se configura quando uma pessoa sofre o reflexo de um dano causado a 

outrem”. 

Já ao tratar do dano moral, o autor
62

 informa que 

 

[...] o dano moral direto 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, 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). 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 provoca 

prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, devido a uma lesão a um bem 

patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do fato lesivo a um interesse patrimonial. 

 

Portanto, dentro do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves acaba por diferenciar as 

expressões, pois aqui ele afirma que dano moral indireto é aquele que é reflexo de um dano 

extrapatrimonial sofrido – mesmo entendimento de Pablo Stolze, já citado acima. Já ao 

explicar o dano de uma maneira geral, conforme já explicado, ele usa as expressões dano 

indireto, dano em ricochete e dano reflexo como sinônimas.  

 

2.8. DANO MORAL E PESSOA JURÍDICA 

 

Existia na doutrina forte resistência quanto à reparação por dano moral em relação à 

pessoa jurídica. Quem entendia não ser possível tal tipo de reparação defendia que a dor 

causada pelo dano é um bem personalíssimo, exclusivo do homem.  

Wilson Melo da Silva, por exemplo, negava com veemência a existência de tal dano: 

 

Outro corolário do princípio é que as pessoas jurídicas, em si, jamais teriam 

direito à reparação dos danos morais. E a razão é óbvia. Que as pessoas jurídicas 

sejam, passivamente, responsáveis por danos morais, compreende-se. Que, porém, 

ativamente, possam reclamar indenizações consequentes deles é absurdo.
63

 (1983, p. 

650) 

 

No entanto, tal entendimento não é mais aceitável pela esmagadora maioria da 

doutrina e da jurisprudência.  

Sílvio de Salvo Venosa64 bem explica o motivo pelo qual deve ser aceito este tipo 

de dano moral:  

(...) Em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima atinge seu 

nome e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, ainda que 

indireta. De qualquer forma, a reparabilidade do dano moral causado à pessoa 
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jurídica ainda sofre certas restrições na doutrina e na jurisprudência, 

principalmente por parte dos que defendem que a personalidade é bem 

personalíssimo, exclusivo da pessoa natural. Para essa posição, seus defensores 

levam em consideração que dano moral denota dor e sofrimento, que são 

exclusivos do Homem. Não são, entretanto, somente dor e sofrimento que 

traduzem o dano moral, mas, de forma ampla, um desconforto extraordinário na 

conduta do ofendido e, sob esse aspecto, a vítima pode ser tanto a pessoa natural 

como a pessoa jurídica.  

 

O ilustre autor rebate o argumento de que a pessoa jurídica não pode sofrer dano moral 

por não poder sentir dor e sofrimento, ao afirmar que não são apenas estes elementos que 

ocasionam dano moral, podendo a pessoa jurídica ter seu nome e sua credibilidade abalados 

no mercado. 

Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha65 também aduzem que a pessoa jurídica pode sofrer 

dano moral, e cita a Constituição Federal de 1988 para defender seu entendimento, ao afirmar 

que a Constituição ao afirmar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da 

imagem das pessoas não restringiu que deveria ser somente relativos a pessoa física:  

 

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, ao preceituar, em seu art. 5.º, X, 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”, não fez qualquer acepção de pessoas, não podendo ser o dispositivo 

constitucional interpretado de forma restritiva, notadamente quando se tratam de 

direitos e garantias fundamentais (Título II, onde se encontra o dispositivo 

mencionado).  

 

Não obstante, Carlos Roberto Gonçalves
66

 assevera que embora a pessoa jurídica 

possa sofrer dano moral objetivo, em decorrência de seus atributos sujeitos à valoração 

extrapatrimonial – como o bom nome, o crédito, dentre os outros –, ela não tem direito à 

reparação por dano moral subjetivo, pois não apresenta capacidade afetiva.  

 Sérgio Cavalieri Filho defende o mesmo, no entanto, utiliza denominações diferentes. 

O que Carlos Roberto Gonçalves entende como dano moral objetivo, Cavalieri chama de dano 

moral em sentido estrito. E o que Gonçalves entende como dano moral subjetivo, Cavalieri
67

 

denomina como dano moral em sentido amplo:  

[...] a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido 

estrito - ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer 

dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -, porque 

é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, 

credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato lícito Modernamente fala-se 

em honra profissional como uma variante da honra objetiva, entendida como valor 

social da pessoa perante o meio onde exerce sua atividade.  
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Portanto, ambos os doutrinadores entendem que a pessoa jurídica pode sofrer dano 

moral, porém, apenas no que se refere ao seu bom nome, sua credibilidade no mercado, e não 

no tocante aos seus sentimentos, visto que esses são inerentes à pessoa natural. 

Para pacificar o assunto, e dar fim à discussão sobre caber ou não dano moral da 

pessoa jurídica, o STJ editou súmula
68

 aceitando este tipo de dano: “STJ Súmula nº 227 - 

08/09/1999 - DJ 20.10.1999 - Pessoa Jurídica - Dano Moral. A pessoa jurídica pode sofrer 

dano moral.” 

Parece ser este o melhor entendimento. Ora, se uma determinada empresa tem a sua 

reputação abalada por alguém, caso este abalo venha a ter repercussão nos meios de 

telecomunicação, na imprensa, ou até mesmo apenas entre as pessoas, a sua clientela 

poderá ser fatalmente afetada, tendo em vista que as pessoas ficarão reticentes em voltar a 

negociar com uma empresa envolvida em algum escândalo, e tanto suas vendas como seu 

valor de mercado tenderá a cair consideravelmente, ocasionando à empresa, desta forma, 

um grande abalo financeiro.   

Contudo, entendo serem corretos os entendimentos de Sérgio Cavaleiri e de Carlos 

Roberto Gonçalves ao defenderem que a pessoa jurídica não pode sofrer dano moral 

relativo à sua dignidade, seus sentimentos, pois são estas características inerentes ao ser-

humano, podendo a pessoa jurídica sofrer dano moral tão somente no que concerne ao seu 

bom nome, sua credibilidade no mercado.  

 

2.9. DANO MORAL X LIBERDADE DE IMPRENSA 

 

Como sabido, o dano moral é aquele que atinge o íntimo do indivíduo, atinge os 

chamados direitos da personalidade, que gozam de proteção tanto no Código Civil quanto na 

Constituição Federal. Ocorre que, por outro lado, a Constituição Federal também consagrou o 

direito à liberdade de imprensa, e o direito à informação. 

Portanto, a dificuldade reside no estreito limite que separa estes dois institutos. Até 

onde a liberdade de imprensa e o direito à informação podem ir sem que seja atingido – de 

forma considerável – o íntimo de algum indivíduo e que, consequentemente, seja configurado 

o dano moral?  
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Otavio Luiz Rodrigues Junior69 fez um levantamento de acórdãos do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para buscar alguns parâmetros a serem 

levado em consideração neste problema: 

a) O depoimento em comissão parlamentar de inquérito, de per si, não é ofensivo à 

honra e à imagem; b) o direito de crítica jornalística a figuras públicas ou notórias 

não se caracteriza como delito de injúria ou de calúnia, especialmente quando, em 

matéria jornalística, se veicula opiniões contra essas pessoas;  c) a publicação de foto 

de uma pessoa sem sua autorização [no caso dos autos, uma famosa atriz de 

televisão], com ou sem intuito comercial, “causa desconforto, aborrecimento ou 

constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento 

ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser 

reparado, manda a Constituição, art. 5º, X. II”;  d) “a reparação patrimonial 

decorrente da utilização indevida da imagem, na espécie, deve perscrutar o quanto 

que a empresa de jornalismo lucrou a mais do que normalmente lucraria com a 

utilização indevida da imagem do recorrido. Como medida de justiça, tem-se que a 

base de cálculo deve levar em consideração dois parâmetros: i) a efetiva vendagem 

da revista na semana em que se deu a veiculação da imagem do recorrido, e ii) a 

média de vendagem das semanas imediatamente anterior e posterior”; e) é legítima a 

divulgação de informações sobre personagens políticas, em nome do interesse 

público, com a oferta do contraditório, ainda que posteriormente não se tenham 

comprovado cabalmente as denúncias de corrupção; f)críticas à atividade de um 

homem público (um juiz, no caso), “são decorrência natural da atividade por ele 

desenvolvida e não ensejam indenização por danos morais quando baseadas em 

fatos reais, aferíveis concretamente”; g) “a crítica jornalística em geral, pela sua 

relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de 

censura” o que se inclui a crítica humorística em programas de televisão. 

 

Destes parâmetros trazidos, alguns devem ser destacados. O primeiro deles é o que diz 

respeito ao direito à crítica. Não necessariamente uma matéria jornalística deve ser imparcial, 

desta maneira, um jornalista pode criticar uma pessoa pública sem que isto configure injúria 

ou calúnia.  

O que, por óbvio, não é permitido é que uma matéria jornalística acuse uma pessoa de 

praticar determinado ato ou crime, sem ter provas para tal.  Tal atitude ultrapassa a liberdade 

de imprensa, e o direito à informação. Desta forma decidiu a 3ª câmara de Direito Civil do 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina70:  

O direito à liberdade de imprensa foi utilizado de forma abusiva, desrespeitando o 

direito à intimidade e à honra do apelante, e ultrapassou claramente o campo de 

informação. A informação publicada fere a honra e a imagem do autor ao imputar-

lhe a autoria de homicídio, dentre outros crimes, sem qualquer prova, muito menos 

édito condenatório. 
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Outro parâmetro trazido por Otavio Luiz Rodrigues Junior que merece destaque é o 

fato de que a publicação de foto sem autorização causa desconforto, configurando o dano 

moral, ainda que não tenha intuito comercial, e não importando também o tamanho do 

desconforto. Poderíamos dizer, desta forma, que há o dano moral in re ipsa.  

O ponto mais importante destes parâmetros para o presente estudo é a orientação de 

que na quantificação do dano moral, deve-se levar em consideração o quanto que a empresa 

jornalística lucrou com a utilização indevida da imagem de alguém. Tal ponto é de extrema 

relevância, pois caso seja aplicado um valor ínfimo, a empresa sairá em vantagem, tendo em 

vista que o que lucrou com aquela notícia é superior ao valor que teve de arcar com o dano 

moral. Desta forma, ela não se verá desestimulada a cometer atos parecidos novamente. 

Isto traz à tona a discussão entre a aplicação ou não do caráter punitivo-pedagógico 

do dano, que será melhor debatido adiante. Neste caso parece evidente que tal caráter deve 

sim ser aplicado, pois caso não seja, são extremamente grandes as chances da empresa 

jornalística ou do jornalista voltarem a praticar tais atos, tendo em vista que o lucro com 

aquilo foi muito superior ao ônus suportado.  

Ao analisar os parâmetros acima destacados, Otavio Luiz Rodrigues Junior71 chega a 

duas fórmulas que visam colaborar com o problema apresentado. A primeira delas: 

A liberdade de imprensa é ampla, devendo ser confrontada ex post com seus 

excessos por meio da responsabilidade civil. (2) É possível o controle ex ante da 

liberdade de imprensa (e, por extensão, da liberdade de expressão literária ou 

artística) no caso do discurso do ódio e de narrativas que coloquem em risco 

vulneráveis, pessoas em situação de risco vital e atinjam a segurança nacional.  

 

Antes de apresentar a segunda fórmula, importante ressaltar que o autor diferencia as 

celebridades em duas espécies
72

: os políticos, e as celebridades em sentido estrito, que seriam 

os atores, jogadores de futebol, artistas, músicos, etc. Esta segunda fórmula73 é mais objetiva: 

É ampla a liberdade de imprensa para divulgar fatos e imagens, inclusive ligados à 

intimidade, de políticos e de celebridades em sentido estrito. (2) Essa liberdade pode 

ser restringida se a exposição implicar danos econômicos irrazoáveis em relação às 

celebridades em sentido estrito e, no que se refere aos políticos, se a divulgação da 

intimidade não se relacionar com o interesse público. 

 

Não entendo ser esta fórmula a mais adequada, pois o dano moral é conhecido por, 

como já dito, ser justamente aquele que atinge o íntimo do indivíduo, que causa abalo 

psicológico, que atinge sua honra, seus direitos da personalidade.  

Desta forma, não me parece aceitável que a liberdade de imprensa só deva ser 

restringida quando a exposição causar danos econômicos elevados – em relação às 
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celebridades em sentido estrito. Ora, se o dano moral visa proteger os direitos da 

personalidade, como só aplicá-lo, no caso, quando configurado dano econômico?  

No que diz respeito aos fatos, entendo que o mais importante há se observar sempre é 

se a notícia apresentada teve como objetivo denegrir a imagem de alguém, sobretudo com 

informações infundadas, respeitando, no entanto, o direito à crítica, que penso dever ser 

moderada, levando em consideração os fatos comprovados. É perfeitamente aceitável que o 

comportamento de certa pessoa pública seja criticado, até mesmo condenado, o que não pode 

ser feita é a acusação de determinada pessoa, ou revelação de fato sobre aquela pessoa, sem 

que haja o mínimo de provas.  

Já em relação à publicação de imagens de pessoas famosas, há de se convir que nem 

todas devem ser tidas como invasão de privacidade, e ensejadoras de dano moral, mas 

somente aquelas que realmente invadam a privacidade do indivíduo, causando-lhe abalo 

É sabido que as pessoas públicas tem menos privacidade do que uma pessoa normal. 

Onde quer que ela vá, irá ter alguém para reconhecê-la, para eventualmente pedir autógrafos, 

fotos, etc., e isto é um ônus que deve ser por ela suportado já que escolheu tal profissão, 

portanto, a divulgação de eventuais fotos em situações normais do cotidiano fazem parte do 

ônus a ser suportado. Como dito, a divulgação de imagens que realmente invadam sua 

privacidade, sua honra, sua intimidade, estas sim devem acarretar o dano moral. 

 

           2.10. DANO MORAL NO DIREITO DO TRABALHO 

 

Assim como nos demais âmbitos da vida, o vexame, a humilhação no local de trabalho 

também acarretam dano moral. E como aduz Carlos Roberto Gonçalves
74

, no direito do 

trabalho isto ganha um relevo ainda maior, já que o empregado necessita de sua força de 

trabalho para sobreviver.  

No entanto, como já ressaltado durante o trabalho, não é qualquer ação, ou 

aborrecimento que são capazes de gerar o dano moral. No direito do trabalho, não basta por 

exemplo, que o empregado seja demitido para que esteja configurado o dano, mas uma 

desnecessária exposição do trabalhador, uma humilhação perante terceiros no momento da 

despedida, é capaz de acarretar indenização por dano moral. 
75

 

Quanto ao juízo competente para julgar as ações de reparação por danos morais 

decorrentes da relação de trabalho, havia uma certa divergência se deveria ser na justiça do 
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trabalho ou na justiça comum, no entanto, tal divergência foi sepultada com o advento da 

Emenda Constitucional n° 45/2004 que conferiu ao inciso VI do art. 114 da Constituição 

Federal a disposição de que cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de 

indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. 

Carlos Roberto Gonçalves
76

 levanta um ponto interessante ao afirmar que não basta 

que o empregado obtenha êxito em ação que invalidou a justa causa que lhe fora imputada 

para que esteja configurado o dano moral. Ou seja, não basta a demissão por justa causa sem 

que na verdade tenha esta justa causa. É necessária a comprovação do dano à honra ou à 

reputação em razão disto.  

Ainda em relação ao âmbito do trabalho, é importante ressaltar que o assédio sexual 

no ambiente de trabalho também ocasiona dano moral, como bem explica Carlos Roberto 

Gonçalves
77

: “Gracejo e insinuações feitas à mulher no ambiente de trabalho, seguidas de 

chantagem, insistência ou importunação para fins sexuais, causam constrangimento, dor e 

vergonha, a impor indenização por dano moral.” 

E conforme aduz o ilustre autor78, o assédio pode configurar-se de diversas formas:  

O assédio sexual pode patentear-se tanto por meio de palavras como de atos. 

Constituem manifestações dessa espécie, dentre outras, eventuais propostas de 

relações sexuais, com promessas de presentes, viagens e vantagens materiais, ad 

instar de contraprestação pelos favores, acaso concedidos.  

 

Já Fábio Ulhoa Coelho
79

, entende que para se configurar o assédio, deve estar presente 

a insistência do assediador, pois conforme ele, a cultura brasileira aceita flertes de certa forma 

maliciosos, não sendo isto necessariamente um desconforto insuportável para o destinatário, e 

prossegue: 

 
O assédio surge quando o assediado já fez ver ao assediador não ser bem-vinda a 

sugestão de intimidade sexual entre eles, mas a mensagem não é respeitada. A 

insistência desautorizada do assediador, principalmente em ambiente de trabalho, dá 

ensejo à responsabilização por danos morais. 

 
O autor

80
 entende que a prova do assédio geralmente é indiciária, devendo ter a 

palavra da vítima especial prestígio. Desta forma também entende Carlos Roberto 

Gonçalves
81

, pois conforme ele, como na maioria das vezes o assédio é praticado às ocultas, 

deve-se dar um maior crédito à palavra do ofendido. 

                                                           
76

 GONÇALVES, Carlos Roberto, op. cit. p. 419. 
77

 Idem. 
78

 Ibidem. p. 420. 
79

 COELHO, Fábio Ulhoa, op. cit. p. 854. 
80

 Idem. 
81

 GONÇALVES, Carlos Roberto, op. cit. p. 420. 



34 
 

Fábio Ulhoa ainda faz duas considerações interessantes no tocante a este tema.  A 

primeira delas é de que não é necessário que o assediador seja superior hierárquico do 

assediado
82

. Isto ganha relevo, pois ao pensarmos em assédio normalmente pensamos em um 

chefe assediando o seu subordinado, mas não necessariamente ocorre desta maneira. Pode 

ocorrer entre pessoas, por exemplo, com igual cargo na empresa, ou até mesmo por parte de 

um com cargo inferior contra outrem com cargo superior.  

Outra afirmação interessante de Ulhoa
83

 é de que é irrelevante o sexo dos envolvidos, 

se iguais ou diferentes. Tal afirmação, assim como a anterior, também merece destaque por ir 

contra o senso comum. Quando se pensa em assédio sexual, normalmente nos vem à cabeça a 

figura de um homem assediando uma mulher, mas também pode ocorrer o assédio entre 

pessoas do mesmo sexto, ou ainda, de uma mulher contra um homem.  

 
2.11. DANO MORAL, DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO E ADULTÉRIO 

 

Esta é uma matéria que ainda causa divergências na doutrina e jurisprudência. Por 

óbvio que a simples dissolução do casamento não deve acarretar indenização por dano moral, 

tendo em vista que, embora possa haver um abalo, é um abalo natural, e que deve ser 

suportado.  

A dificuldade se encontra no caso de separação judicial acarretada por relações 

extraconjugais, o chamado adultério. Neste caso, deve-se ou não haver a indenização por 

danos morais? A matéria é de certa complexidade, no entanto, entendo que deva se aplicar a 

cada caso concreto, a teoria já citada neste trabalho. Deve-se procurar observar se o adultério 

causou um abalo acima do suportado, se houve exposição do cônjuge traído, causando-lhe 

vexame e humilhação.  

É neste sentido o entendimento de Carlos Roberto Gonçalves, que para sustentar suas 

ideias cita os seguintes julgados
84

:  

“Indenização. Dano moral. Separação judicial. Adultério. Causa determinante para a 

decretação da dissolução da sociedade conjugal. Verba devida ao cônjuge inocente 

somente se a violação do dever de fidelidade extrapolar a normalidade genérica, sob 

pena de bis in idem”RT, 836/173. 

“Dano moral. Relacionamento extraconjugal. Separação consensual, só por si, não 

induz a concessão de dano moral. Para que se possa conceder o dano moral é preciso 

mais que um simples rompimento da relação conjugal, mas que um dos cônjuges 

tenha, efetivamente, submetido o outro a condições humilhantes, vexatórias e que 

lhe afronte a dignidade, a honra e o pudor. Não foi o que ocorreu nesta hipótese, 

porque o relacionamento já estava deteriorado e o rompimento era consequência 
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natural”TJRJ, Ap. 2000.001.19674, 2ª Câm. Cív., rel. Des. Gustavo Kuhl Leite, j. 

10-4-2001. 

“Dano moral. Adultério. Indenização indevida. Contexto que não se apresentou de 

tal sorte excepcional, ou gerador de consequências mais pesarosas, a ponto de 

autorizar a indenização por dano moral”TJRJ, Ap. 2004.001.15985, 4ª Câm. Cív., 

rel. Des. Alberto Filho, j. 17-8-2004.. 

 

Portanto, como se observa, não basta o mero adultério para que esteja configurado o 

dano moral, sendo necessária a exposição vexatória, humilhante, do cônjuge traído, afetando-

lhe a dignidade e a honra.  

Também é neste norte o entendimento de Fábio Ulhoa Coelho85, que ressalta a 

necessidade de ser uma dor mais grave do que a normal experimentada em toda separação. E 

o autor ainda levanta uma situação importante, o caso de cônjuge que já havia sido traído 

anteriormente e que decidiu por bem continuar com o matrimônio. Neste caso, entende o 

autor ser descabida a indenização por danos morais
86

:  

É necessário, como em qualquer outra hipótese, que tenha o credor da indenização 

sofrido uma dor tormentosa, mais grave que o simples aborrecimento e stress que 

toda separação provoca. Se, por exemplo, nas vezes anteriores em que o cônjuge 

havia sido infiel, houve interesse na continuidade do casamento, nova infidelidade 

pode ser causa do rompimento do vínculo matrimonial, mas não é provável que 

inflija ao inocente dor extrema digna de compensação pecuniária; por isso, não deve 

ser paga indenização por danos morais nesse caso. 

 

Não custa salientar que a indenização também não se configura nos casos em que o 

cônjuge fora traído, mas que optou por continuar casado. Ora, se continua casado o abalo não 

foi grande ao ponto de ocasionar dano moral. Já a situação levantada por Fábio Ulhoa Coelho 

é mais complexa, pois não é porque uma pessoa foi traída anteriormente que esta nova traição 

não lhe trará danos. As traições podem ter ocorrido de formas completamente diferentes, onde 

a primeira não expôs a vítima situações vexatórias, mas a segunda sim.  

 

2.12. DANO MORAL POR FALTA DE AFETO 

 

Outra questão tormentosa e que divide opiniões é o dano moral sofrido pelos filhos por 

falta de afeto dos pais. Estes filhos alegam que não basta que recebam o que a lei estabelece 

como direito, ou seja, a pensão alimentícia e meios para subsistência. Além disto, defendem 

que é papel dos pais dar amor, carinho, educação, afeto, etc.  
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Como assevera Carlos Roberto Gonçalves
87

, deve o magistrado ser extremamente 

cauteloso em situação como esta, pois o Poder Judiciário não é local que deva ser utilizado 

como instrumento de vingança ou mágoa dos filhos para com os pais.  

Além disso, sustenta o autor
88

, devem ser levados em consideração diversos 

elementos, como, por exemplo, as dificuldades comumente criadas pelas mães após a 

separação, dificultando que os pais acompanhem de perto a criação do filho. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
89

 já decidiu ser indevida a 

indenização por danos morais nestes casos:  

Por óbvio, ninguém está obrigado a conceder amor ou afeto a outrem, mesmo que 

seja filho. Não há norma jurídica cogente que ampare entendimento diverso, 

situando-se a questão no campo exclusivo da moral, sendo certo, outrossim, que, 

sobre o tema, o direito positivo impõe ao pai o dever de assistência material, na 

forma de pensionamento e outras necessidades palpáveis, observadas na lei. Não há 

amparo legal, por mais criativo que possa ser o julgador, que assegure ao filho 

indenização por falta de afeto e carinho. Muito menos já passados mais de quarenta 

anos de ausência e descaso.. Da mesma forma, ninguém está obrigado a odiar seu 

semelhante.  

 

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
90

: 

Indenização por dano moral. Alimentos fixados. Alegação de união estável e de 

abandono e estado depressivo. Varão casado. Descabimento. 

O cotejo das possibilidades do varão com as demandas da criança de tenra idade, 

cujas necessidades são presumidas, demonstra a adequação dos alimentos fixados 

em valor correspondente a dois salários mínimos. A atribuição de cominação 

indenizatória não se justifica quando há rompimento de relações amorosas, pois as 

mágoas e sensações de perda e abandono são custos que fazem parte da existência 

pessoal e não constituem suporte fático a autorizar a reparação pecuniária. A 

possibilidade de indenização surgiria se caracterizado ato ilícito de extrema 

gravidade, cuja indenizabilidade seria cabível independentemente do contexto da 

relação afetiva entretida pelas partes. Ap. 70.013.037.882, 7ª Câm. Cív., rel. Des. 

Brasil Santos, j. 7-6-2006. 

 

No entanto, existem decisões em sentido contrário, inclusive do Superior Tribunal de 

Justiça91 no julgamento do REsp 1.159.242/SP, houve entendimento de que  
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[...] o chamado abandono afetivo constitui descumprimento do dever legal de 

cuidado, criação, educação e companhia, presente, implicitamente, no artigo 227 

da Constituição Federal, omissão que caracteriza ato ilícito passível de 

compensação pecuniária. Utilizando-se de fundamentos psicanalíticos, a 

eminente relatora afirmou a tese de que tal sofrimento imposto a prole deve ser 

compensado financeiramente. 

Portanto, ainda há muita divergência sobre a matéria, devendo levar-se em 

consideração cada caso concreto e suas especificidades. Não deve-se, por um precedente, 

como esse supracitado, por exemplo, buscar-se a uniformização da matéria, sob pena de 

transformar o Poder Judiciário, como já se disse anteriormente, em instrumento de vingança, 

além de, banalizar o instituto do dano moral, servindo este como uma indústria, como será 

melhor explicado adiante.   
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3. A REPARAÇÃO DO DANO MORAL 

 

Conforme já demonstrado, resta superada a discussão sobre a possibilidade ou não da 

reparação por dano moral, no entanto, embora esta discussão esteja ultrapassada, o instituto 

ainda gera muita controvérsia na doutrina e na jurisprudência no sentido de se buscar uma 

reparação que seja justa, já que, diferentemente da reparação por dano material, onde se pode 

calcular de forma objetiva o valor do dano, no dano material a quantificação do dano é algo 

bem mais complexo.  

 Desta forma, a partir daqui irei apresentar os sistemas existentes para reparação, os 

critérios que podem ser levados em consideração, a divergência sobre a natureza jurídica da 

reparação por dano moral, dentre outros elementos, para que então haja uma visão mais nítida 

das alternativas existentes para a quantificação do dano, buscando assim aquela mais 

adequada, visando diminuir a subjetividade na quantificação – apesar de defender que 

também não pode haver critérios extremamente objetivos –, os julgamentos discrepantes, a 

chamada indústria do dano moral, o abarrotamento do Poder Judiciário, e, sobretudo, a 

diminuição das injustiças.  

 

3.1. A QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL 

 

Dois são os sistemas existentes para a reparação dos danos morais: o sistema tarifário 

e o sistema aberto, onde o primeiro corresponde, conforme Pablo Stolze e Rodolfo 

Pampolha
92

, à uma “predeterminação, legal ou jurisprudencial, do valor da indenização, 

aplicando o juiz a regra a cada caso concreto, observando o limite do valor estabelecido em 

cada situação.” Já no segundo, o juiz possui a competência “para fixar o quantum 

subjetivamente correspondente à reparação/compensação da lesão”
93

. Conferir a página O 

sistema tarifário é aplicado nos Estados Unidos da América ao passo que o segundo é o que 

ocorre no Brasil. 

 

3.1.1. Arbitramento 

 

O critério adotado em nosso ordenamento jurídico para a quantificação do dano moral 

é o sistema aberto, por meio do arbitramento, onde não há valores pré-fixados para as 
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indenizações, como ocorre no critério da tarifação, tendo o magistrado, desta forma, livre 

arbítrio para quantificar o dano. 

Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha94
 consideram o arbitramento como o procedimento 

natural da liquidação do dano moral, tendo em vista o que dispunha o art. 475-C, II do CPC 

de 1973, pois conforme o autor, a natureza do objeto da liquidação exige o arbitramento: 

Ora, o objeto da liquidação da reparação pecuniária do dano moral é uma 

importância que compensa a lesão extrapatrimonial sofrida. Não há como evitar a 

ideia de que, efetivamente, a natureza do objeto da liquidação exige o arbitramento, 

uma vez que os simples cálculos ou os artigos são inviáveis, na espécie.  

 

No tocante à prova pericial no arbitramento, os aludidos autores
95

 entendem que este 

tipo de prova tem pouca, ou até mesmo nenhuma importância, tendo em vista a inexistência 

de dados materiais a serem apurados.  

Sem a prova pericial, os autores96 entendem que o juiz deve 

[...] fixar a quantia que considere razoável para compensar o dano sofrido. Para isso, 

pode o magistrado valer-se de quaisquer parâmetros sugeridos pelas partes, ou 

mesmo adotados de acordo com sua consciência e noção de equidade, entendida esta 

na visão aristotélica de “justiça no caso concreto”.  

 

Cavalieri.97
 também considera o arbitramento o melhor meio para que se apure a 

reparação por dano moral: 

 
Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser 

pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, 

atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, 

estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.  

 

Carlos Roberto Gonçalves98
 faz uma inteligente crítica a tal critério, onde afirma que 

com esse sistema: 

 [...] não há defesa eficaz contra uma estimativa que a lei submeta apenas ao critério 

livremente escolhido pelo juiz, porque, exorbitante, ou ínfima, qualquer que seja ela, 

estará sempre em consonância com a lei, não ensejando a criação de padrões que 

possibilitem o efetivo controle de sua justiça ou injustiça.  

 

Por outro lado, caso se optasse pelo critério da tarifação, conforme argumenta o ilustre 

autor
99

, as pessoas poderiam avaliar as consequências de se praticar o dano, e entender que a 

vantagem obtida por essa prática seria maior que o prejuízo sofrido por um eventual 

ressarcimento, o que poderia estimular a sua prática. 
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Silvo de Sávio Venosa100, apesar de reconhecer os problemas causados pelo critério do 

arbitramento, critica o sistema da tarifação, tendo em vista que limita a distribuição da Justiça: 

A falta de legislação específica nessa problemática tem gerado, todavia, decisões 

dispares e incongruentes. De qualquer modo, em princípio, a tarifação ou qualquer 

outro estudo matemático não é critério adequado para danos morais em geral, 

porque amordaça a distribuição da Justiça.  

 

Portanto, parece ser o sistema do arbitramento o mais adequado, embora deixe 

margem para a fixação de valores extremamente discrepantes, o que ocasiona uma certa 

insegurança jurídica, esse sistema permite que o magistrado avalie profundamente o tipo de 

dano, as circunstâncias, eventuais agravantes, e assim decida pelo valor que entenda ser o 

mais correto sem ficar preso a parâmetros pré-estabelecidos, como ocorre no sistema tarifário. 

Este último, apesar de trazer uma maior segurança jurídica e evitar fixação de valores 

demasiadamente desiguais, deixa o magistrado limitado, e o direito não é uma ciência exata, 

cada caso que se apresenta tem suas peculiaridades, e o dano moral é menos exato ainda, é 

extremamente subjetivo, portanto, entendo que não se pode tratar de maneira extremamente 

objetiva algo que não é objetivo. 

 

3.2. A NATUREZA JURÍDICA DA REPARAÇÃO 

 

Um ponto essencial para que se chegue ao valor da reparação mais próxima do ideal é 

a natureza jurídica desta reparação. Há dois principais caracteres que norteiam esta discussão. 

O caráter compensatório e o caráter punitivo. A escolha por um ou por outro tende a alterar 

consideravelmente o valor indenizatório a ser pago, e por conta disto, a doutrina muito 

diverge neste ponto.  

Flori Antonio Tasca
101

, resumidamente, expõe esta divergência existente:  

A natureza jurídica da reparação dos danos extrapatrimoniais é assunto que tem sido 

objeto de vultuosa discussão tanto na doutrina quanto na jurisprudência (...) Para 

uns, trata-se de penalidade que se impõe ao ofensor de bens que integram o 

patrimônio ideal das pessoas, no escopo de inibir comportamento danosos. Outros 

advogam a tese de que o quantum ressarcitório tem o caráter de compensação, ou 

seja, o dinheiro, se não pode devolver as coisas e as pessoas ao seu status quo, ao 

menos pode proporcionar prazeres que compensem e amenizem o sofrimento da 

vítima. 
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Para um melhor esclarecimento sobre o tema, irei apresentar separadamente os dois 

caracteres, apresentando suas nuances e as opiniões e motivos que levam os doutrinadores a 

defenderem um ou outro.  

 

3.2.1. Caráter compensatório 

 

O caráter compensatório é aquele que busca tão somente compensar a vítima pelo 

dano sofrido, dando-lhe alguma recompensa pecuniária para que o abalo suportado possa ser 

ao menos aliviado, já que não há como restaurar o mal experimentado, portanto o seu foco é a 

vítima, e não ao autor do dano, como no caráter punitivo, que será demonstrado adiante.  

Fábio Ulhoa Coelho
102

 entende que a única função da reparação seria a compensatória, 

de forma a compensar a dor sofrida pela vítima, excluindo o caráter sancionatório ou punitivo: 

A única função dos danos morais é compensar a pungente dor que algumas vítimas 

sofrem. É importante repisar o conceito para desvestir por completo a indenização 

dos danos morais de qualquer caráter sancionatório (cf. Iturraspe, 1982, 

4:175/179).Apesar de várias decisões que os instrumentalizam como medida 

dissuasória e preventiva (RT, 803/233; 785/347), objetivam os danos morais tão 

somente compensar a dor; não se destinam a sancionar o devedor ou prevenir novos 

eventos danosos.  

 

Conforme se observa da opinião do ilustre autor, o valor da reparação não deve buscar 

punir aquele que o cometeu, e nem mesmo evitar que novos eventos do mesmo tipo voltem a 

acontecer, devendo tão somente compensar o dano causado. 

O autor enfatiza sua opinião de que a indenização deve ser exclusivamente para 

compensar a dor causada. Não obstante, ele entende que pode até haver uma indenização 

punitiva, mas não integrada aos danos morais:  

Deve o valor da indenização moral destinar-se unicamente à compensação dador 

experimentada. A liquidação dos danos morais não presta à sanção dos devedores da 

obrigação de indenizar. Se a conduta do demandado for particularmente reprovável, 

pode o juiz até mesmo fixar indenização punitiva, mas convém deixar claro, na 

decisão, que o valor correspondente à sanção não integra os danos morais. 

 

Portanto, o autor não é totalmente contrário ao uso da indenização punitiva, 

admitindo-a em casos de condutas manifestamente reprováveis, no entanto, de forma 

desassociada dos danos morais.   

Ulhoa
103

 discorda daqueles que entendem que na quantificação por dano moral 

também deveria levar-se em conta o caráter punitivo, afirmando que os que entendem assim 

fazem uma confusão entre danos morais e indenização punitiva: 
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Na tecnologia jurídica brasileira, há uma enorme confusão sobre o tema. A lição de 

Carlos Alberto Bittar enfatiza a ligação entre a indenização dos danos morais e o 

corretivo à conduta do devedor. Na quantificação dos danos, ensina, o montante 

deveria servir de advertência ao lesante quanto à repulsa do ato lesivo. Deveria ser 

significativo, em vista da condição econômica do devedor, de modo a desestimulá-lo 

(1993:220/222; 1994). Também Maria Helena Diniz, ao apontar a natureza jurídica 

da reparação moral, prioriza o aspecto que chama de penal. Aliás, mesmo ao 

mencionar seu outro aspecto, chamado compensatório ou satisfatório, a ilustre 

doutrinadora reforça a ideia dos danos morais como medida de repressão, 

justificando-os como resposta ao menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais 

da parte do lesante (2003,7:98). A confusão entre danos morais e indenização 

punitiva também a fazem Aguiar Dias e Pontes de Miranda (cf. Dias, 1954, 

2:439/440).  

 

Conforme explica Sérgio Cavalieri
104

, um dos argumentos daqueles que são contrários 

ao uso da indenização punitiva é o fato de não existir regra expressa neste sentido.  

Ressalta-se que a função compensatória não tem por objetivo devolver à vítima o 

status quo ante, pois isto é impossível. O que se busca, por meio de uma reparação pecuniária, 

é aliviar, de certo modo, a dor sofrida, pois este é a única forma encontrada pelo direito para 

atenuar o sofrimento. Desta forma, a doutrina também costuma diferenciar a compensação da 

indenização. Neste sentido, Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha
105

 indagam se a reparação dos 

danos morais teria natureza de indenização para depois responder:  

E seria tal reparação uma indenização? 

Apesar de ser essa a expressão tradicionalmente utilizada nos pretórios pátrios, o 

rigor técnico impõe que se reconheça que a resposta é negativa, haja vista que a 

noção de indenização também está intimamente relacionada com o “ressarcimento” 

de prejuízos causados a uma pessoa por outra ao descumprir obrigação contratual ou 

praticar ato ilícito, significando a eliminação do prejuízo e das consequências, o que 

não é possível quando se trata de dano extrapatrimonial. 

A reparação, em tais casos, reside no pagamento de uma soma pecuniária, arbitrada 

judicialmente, com o objetivo de possibilitar ao lesado uma satisfação 

compensatória pelo dano sofrido, atenuando, em parte, as consequências da lesão. 

Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de equivalência, 

como no dano material, mas, sim, função satisfatória. 

 

Clayton Reis
106

 também entende que a reparação dos danos morais tem natureza 

compensatória, diversamente da indenização por danos materiais que possui natureza 

indenizatória: 

 
Todos os autores brasileiros, como os alienígenas, são unânimes em admitir o 

caráter meramente compensatório dos danos morais, ao contrário do caráter 

indenizatório da reparação dos danos patrimoniais.  A ideia de reparar 

pecuniariamente os danos extrapatrimoniais funda-se na gama de possibilidades que 

o recurso financeiro possibilita às pessoas para aplacar suas mágoas ou aflições.  
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Compartilhando do mesmo entendimento, Flori Antonio Tasca
107

 destaca a 

impossibilidade de se devolver, nos danos morais, os bens integrantes do patrimônio das 

pessoas ao status quo ante: 

 
A teoria da compensação, aplicada à reparabilidade dos danos extrapatrimoniais, 

parte do princípio da absoluta impossibilidade de devolver os bens que integram o 

patrimônio ideal das pessoas ao seu status quo ante, que seria a função específica da 

indenização. (...) De tal modo, o dinheiro teria a função de proporcionar à vítima 

sensações e experiências agradáveis que, ao menos, sirvam para compensar ou 

minimizar os sofrimentos, as angústias ou quaisquer outros sentimentos negativos 

experimentados em razão do dano extrapatrimonial. 

 

Como se depreende, a indenização busca restaurar as coisas como estavam antes, 

levando ao seu estado anterior, eliminando os prejuízos. No dano moral tal artifício é 

impossível, pois não se pode desfazer a dor sofrida, mas somente atenuá-la, motivo pelo qual 

a doutrina concorda em afirmar que neste tipo de dano não deve haver uma indenização, mas 

sim uma compensação.  

A reparação em forma de indenização, por sua vez, é aplicada na reparação por danos 

materiais, pois neste caso, é possível restabelecer o estado em que a vítima se encontrava 

antes do acontecimento do dano, pois basta reparar o prejuízo pecuniário causado.  

 

3.2.2. Caráter punitivo 

 

O caráter punitivo, por sua vez, tem como foco o causador do dano. Visa puni-lo 

diminuindo o seu patrimônio. Tal caráter também é chamado de punitivo-pedagógico, pois 

além de exclusivamente punir o autor do dano, ele também serve como desestímulo para que 

este volte a praticá-lo. 

Maria Helena Diniz108
 entende que a reparação, além de ter a função compensatória, 

visando atenuar a dor causada, teria também uma função penal ou punitiva em relação ao 

autor do dano, visando puni-lo com a diminuição de seu patrimônio: 

[...] a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de satisfação 

compensatória, tendo função: a) penal, ou punitiva, constituindo uma sanção 

imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio, pela indenização paga 

ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa — integridade física, moral e 

intelectual — não poderá ser violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às 

consequências de seu ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou 

compensatória, pois, como o dano moral constitui um menoscabo a interesses 

jurídicos extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a reparação 
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pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa 

causada.  

 

Sérgio Cavalieri Filho109
 expõe entendimento semelhante ao reconhecer a necessidade 

de uma pena ser imposta ao autor do dano, desestimulando, desta maneira, que sejam 

cometidos novos danos: 

[...] não se pode ignorar a necessidade de se impor uma pena ao causador do dano 

moral, para não passar impune a infração e, assim, estimular novas agressões. A 

indenização funcionará também como uma espécie de pena privada em beneficio da 

vítima.  

 

Apesar dessa divergência sobre a reparação ter ou não a natureza de uma pena privada, 

predomina o entendimento de que a reparação do dano moral possui não apenas o caráter 

compensatório, mas também o sancionador. Mesmo Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho, 

que não reconhecem ter a reparação a natureza de uma pena privada, pois conforme os ilustres 

autores, a pena seria um instrumento do Direito Criminal e não do Direito Privado
110

, 

admitem, contudo, que a reparação possui o caráter sancionador, decorrente de um ato ilícito: 

[...] resta claro que a natureza jurídica da reparação do dano moral é sancionadora 

(como consequência de um ato ilícito), mas não se materializa através de uma “pena 

civil”, e sim por meio de uma compensação material ao lesado, sem prejuízo, 

obviamente, das outras funções acessórias da reparação civil. 

 

           Portanto, a reparação teria duplo caráter, conforme explica Carlos Roberto 

Gonçalves111
 : 

 
 [...] compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Ao mesmo  tempo que 

serve de lenitivo, de consolo, de uma espécie de compensação para atenuação do 

sofrimento havido, atua como sanção ao lesante, como fator de desestímulo, afim de 

que não volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem.  

 

A reparação, desta forma, serviria não somente para compensar a vítima pelo dano que 

sofreu, mas também para punir aquele que o praticou, para que não volte a praticá-lo, 

servindo ainda como caráter pedagógico não só para ele como para o restante da sociedade. 

Caio Mário da Silva Pereira
112

 também defende o uso em conjunto do caráter punitivo e 

compensatório: 

 

 Quando se cuida do dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se 

deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo, para que o causador 

do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou; e o 
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caráter compensatório, para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione 

prazeres como contrapartida do mal sofrido. 

 

 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:  

TJ-SP - Apelação APL 01374362620088260000 SP 0137436-26.2008.8.26.0000 

(TJ-SP) 

Data de publicação: 21/03/2013 

Ementa: ação indenizatória. negativação indevida. Dano moral. Indenização. 

Equilíbrio entre as funções punitiva e compensatória. O valor arbitrado em 

primeira instância (R$ 3.380,94) é insuficiente tanto para sancionar o 

comportamento da recorrida quanto para confortar o recorrente pelos danos sofridos. 

Patamar indenizatório majorado para R$ 10.000,00. Tal cifra deverá ser 

monetariamente atualizada e acrescida de juros moratórios, nos termos fixados na 

sentença. Recurso parcialmente provido, sem alteração do ônus da sucumbência.
113

 

 

TJ-SP - Apelação APL 00031651320108260032 SP 0003165-13.2010.8.26.0032 

(TJ-SP) 

Data de publicação: 26/09/2013 

Sabendo que a demandante teve sua dignidade ferida pela ação da demandada, 

cumpre ressaltar que a indenização por dano moral deve ser fixada num patamar que 

atenda às funções punitiva SILVA e compensatória, não podendo o valor ser ínfimo 

a ponto de não surtir qualquer efeito intimidativo para o causador da lesão, nem 

muito elevado a ponto de levar ao enriquecimento sem causa da vítima.
114

 

 

Neste mesmo norte, reconhecendo a função punitiva que pode ter a reparação do dano 

moral, o Enunciado nº 379 da IV Jornada de Direito Civil que afirma que o “art. 944, caput, 

do Código Civil não afasta a possibilidade de se reconhecer a função punitiva ou pedagógica 

da responsabilidade civil.”
115

 

Carlos Roberto Gonçalves
116

, no entanto, ressalta que o caráter punitivo ocorre de 

forma reflexa ou indireta, de forma que o autor do dano sofra uma perda patrimonial e que em 

decorrência disso se sinta desestimulado a voltar a praticar uma conduta semelhante. Destarte, 

o autor117 é contrário que após o arbitramento do dano, haja um adicional, elevando o valor da 

indenização somente para punir o autor do dano: 

Não se justifica, pois, como pretendem alguns, que o julgador, depois de arbitrar o 

montante suficiente para compensar o dano moral sofrido pela vítima (e que, 

indireta e automaticamente, atuará como fator de desestímulo ao ofensor), adicione-

lhe um plus a título de pena civil, inspirando-se nas punitive damages do direito 

norteamericano. É preciso considerar as diferenças decorrentes das condições 

econômicas, raízes históricas e dos costumes, bem como o conteúdo e os limites dos 
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poderes de que se acham investidos os seus juízes e ainda o sistema de seguros do 

Estados Unidos da América do Norte.   

 

Ressalta-se portanto, que a primordial função do dano moral é a compensatória, 

visando compensar o autor pelo dano que sofreu, de forma a aliviar a dor, já que não é 

possível a restauração do status quo ante. 

A utilização dos caracteres compensatórios e punitivos em conjunto parece ser mesmo 

o mais adequado, se não em todas as situações, em algumas específicas, pois entendo que em 

determinados casos é necessário que o autor do dano se sinta de certa forma, lesado para que 

ele não volte a cometer aquele dano. Cito, por exemplo, as grandes empresas. Para estas, não 

será nenhum problema pagar uma indenização de um valor baixo a razoável. Talvez, para 

elas, seja até mais vantajoso pagar este baixo valor do que mudar suas práticas visando parar 

de cometer determinado dano.  

Desta forma, existem certos autores de dano que voltam a cometê-los reiteradamente, 

prejudicando diversas pessoas diferentes, e fazendo que o Poder Judiciário, que já é tão 

sobrecarregado, fique ainda mais. 

No entanto, o uso do caráter punitivo pode trazer à tona um outro problema: o 

enriquecimento ilícito. Por toda essa dificuldade, tal questão será melhor estudada adiante. 

 

3.3. CRITÉRIOS PARA A QUANTIFICAÇÃO 

 

 

Na busca por uma reparação adequada, a doutrina aconselha o uso de alguns critérios 

nos quais os magistrados podem se guiar para que arbitrarem o valor mais correto possível. 

No entanto, como se verá, há divergência nos critérios que devem ou não ser aplicados. 

 

3.3.1. Condições econômicas, sociais e pessoais das partes 

 

 

Não resta dúvida de que o dano moral é algo extremamente subjetivo, e para que o 

magistrado possa apurá-lo da melhor maneira possível, de forma a evitar injustiças e valores 

inadequados, devem ser levados em contas vários critérios, inclusive as particularidades 

sociais dos envolvidos, não podendo ser arbitrados valores coletivos, tendo em vista que cada 

pessoa é diferente da outra, como bem explica Venosa118: 

 Embora possam ser estabelecidos padrões ou faixas indenizatórias para algumas 

classes de danos, a indenização por dano moral representa um estudo particular de 

cada vítima e de cada ofensor envolvidos, estados sociais, emocionais, culturais, 

psicológicos, comportamentais, traduzidos por vivências, as mais diversas. Os 
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valores arbitrados deverão ser então individuais, não podendo ser admitidos padrões 

de comportamento em pessoas diferentes, pois cada ser humano é um universo 

único. 

 

Não obstante, quando se trata da condição econômica das partes, há variados 

posicionamentos doutrinários. Há quem entenda que deva ser levada em conta, 

principalmente, a condição econômica do autor para o arbitramento do dano, e quem entenda 

que isto deva ser ignorado. 

Carlos Roberto Gonçalves
119

 entende que ao arbitrar o valor do dano moral deve ser 

levada em consideração a extensão e intensidade do dano, o grau de culpa do autor, a 

intensidade do sofrimento causado à vítima, bem como a situação financeira de ambas as 

partes.
 
 

Gonçalves
120

 também destaca o benefício obtido pelo autor do dano com a prática 

deste:  

Além da situação patrimonial das partes, deve-se considerar, também, como 

agravante o proveito obtido pelo lesante com a prática do ato ilícito. A ausência de 

eventual vantagem, porém, não o isenta da obrigação de reparar o dano causado ao 

ofendido. Aduza-se que notoriedade e fama deste constituem fator relevante na 

determinação da reparação, em razão da maior repercussão do dano moral, influindo 

na exacerbação do quantum da indenização.  

 

Conforme se depreende do transcrito acima, Gonçalves entende que além da situação 

patrimonial das partes, deve-se levar em conta eventual benefício que o causador do dano 

possa ter obtido, praticando-o. No entanto, o autor ressalva que a ausência desta vantagem não 

o isenta da obrigação de reparar o dano causado.  No trecho ainda é possível observar que 

Gonçalves também aduz que deve ser considerada a fama do daquele que sofreu o dano, tendo 

em vista a repercussão que este pode vir a tomar. Destacando, portanto, um outro critério 

além da condição econômica, que é a condição social e pessoal.  

O autor
121

 defende ainda que deve prevalecer a ideia de sancionamento ao autor: 

“Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação 

do ofensor, a condição do lesado, preponderando, em nível de orientação central, a ideia de 

sancionamento ao lesante (punitive damages)”.  

Já Fábio Ulhoa Coelho
122

 tem visão distinta. O autor entende que, conforme já 

explicado, não deve ser considerado o critério sancionador ou punitivo, devendo considerar-se 

tão somente o caráter compensatório para a vítima do dano. Ademais, o mencionado autor
123
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entende que não deve ser dada atenção acentuada às condições econômicas dos envolvidos, 

devendo o magistrado julgar por equidade, e afirma que  

Apesar de alguns pronunciamentos judiciais recomendando considerar a condição 

socioeconômica das partes na fixação dos danos morais (RT, 795/198), repugna os 

valores cultivados pela moderna sociedade democrática discriminar a pessoa em 

função desses fatores. 

 

Portanto, para o ilustre autor, dar atenção acentuada à condição econômica dos 

envolvidos seria uma forma de discriminação em relação a estes.  

O autor
124

 prossegue:  

Quer dizer, 500 salários mínimos como compensação da dor da morte prematura do 

filho podem representar, para um operário, a oportunidade de adquirir sua casa 

própria. O mesmo dinheiro não muda nada a vida de próspero banqueiro. Não 

poderia o juiz, contudo, para que a indenização realmente tivesse significado para 

este último, decuplicar-lhe o valor apenas em função da sua condição econômica. A 

dor do pobre não pode valer menos que a do rico, nem vice-versa. Não deve 

impressionar o julgador se a indenização por danos morais, assim, vai enriquecer 

muito ou pouco o sujeito ativo. Enriquecimento, como visto, sempre haverá. 

Proporcionalizá-lo em vista da condição econômica do lesado importa discriminação 

não tolerada pelo princípio constitucional da igualdade. 

 

Outrossim, o autor entende que não deve ser dada atenção especial às condições 

econômicas de nenhuma das duas partes, não devendo elevar-se o valor da indenização pois 

quem  causou o dano foi um rico, e aquele valor nada representa para ele, e nem diminuir o 

valor pois quem sofreu foi um pobre e aquele valor poderá mudar sua vida. O autor ainda 

afirma que enriquecimento sempre haverá, e que não deve-se proporcionalizá-lo levando em 

conta a condição econômica, pois isto seria uma discriminação atentatória ao princípio 

constitucional da igualdade. 

Já Tasca
125

 entende que tendo o autor do dano uma condição econômica favorável, 

deve haver a elevação do valor da indenização:  

De fato, quando o ofensor for economicamente abastado, é necessário que 

seja levado em consideração, com mais acuidade, o caráter sancionatório e punitivo 

da reparação por danos extrapatrimoniais, fixando-se um valor condizente com sua 

potencialidade econômica. 

Humberto Theodoro Júnior
126

 destaca a importância de se levar em consideração a 

situação pessoal e social daquele que sofreu o dano, no entanto, adverte que a indenização não 

deve ter o objetivo de enriquecer o ofendido, mas tão somente de oferecer-lhe compensação 

equivalente ao dano que sofreu:  
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Se de um lado se aplica uma punição àquele que causa dano moral a outrem, e é por 

isso que se tem de levar em conta a sua capacidade patrimonial para medir a 

extensão da pena civil imposta; de outro lado, tem -se de levar em conta a situação e 

o estado do ofendido, para medir a reparação em face de suas condições pessoais e 

sociais. Se a indenização não tem o propósito de enriquecê-lo, tem-se que lhe 

atribuir aquilo que, no seu estado, seja necessário para proporcionar-lhe apenas a 

obtenção de satisfações equivalentes ao que perdeu.  

 

Contudo, o autor
127

 faz uma ressalva interessante: 

Tem-se, é claro, que levar em conta na estimativa da reparação do dano moral as 

condições sócio econômicas da vítima e do ofensor. Nunca, porém, para isolar a 

situação do agente e, por causa de seu mais avantajado patrimônio, transformar a 

indenização num prêmio lotérico capaz de mudar a sorte econômica do ofendido. 

Não é possível imaginar que, pela dor moral, alguém tenha condição de transformar-

se de pessoa humilde em potentado, somente porque o agente da ofensa foi uma 

pessoa de recursos. 

 

O ilustre autor, conforme pode-se notar, defende que se leve em conta as condições 

econômicas das partes, no entanto, entende que tal situação não pode ser levada em conta, a 

ponto de inflacionar demasiadamente o valor da indenização.  

 

3.3.2 Condutas dos agentes 

 

Outro importante aspecto é a conduta do agente causador do dano. Carlos Roberto 

Gonçalves
128

 entende que deve-se avaliar o seu comportamento, o seu grau de culpa, o grau 

de reprovabilidade de sua conduta, dentre outros aspectos. 

Antônio Jeová Santos, que entende que devem ser levadas em conta tanto a função 

satisfatória como a punitiva, destaca a importância da culpa e do dolo para a fixação do valor 

da reparação129: 
 

Tem interesse a valoração da gravidade da falta cometida pelo ofensor. O 

comportamento do ofensor tem relevância se considerada a indenização como 

possuindo uma parte de sanção exemplar. Tendo o ressarcimento uma função 

ambivalente – satisfatória e punitiva – tem incidência e importância a culpa e o dolo 

no instante da fixação do montante indenizatório. 

 

Carlos Roberto Gonçalves, apesar de afirmar que a extensão do dano é o que ser usada 

para se medir a indenização, entende que no dano moral, também deve-se considerar o grau 

de culpa, de modo que os casos de culpa concorrente devem servir como atenuante da 

responsabilidade do autor do dano: 

Em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau de culpa. No 

caso do dano moral, entretanto o grau de culpa também é levado em consideração, 
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juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a 

intensidade do sofrimento acarretado à vítima. A culpa concorrente do lesado 

constitui fator de atenuação da responsabilidade do ofensor.
130

  

 

Como visto, o autor defende que a extensão do dano é o primeiro aspecto a se 

considerar para a fixação da indenização em geral, não afastando, porém a importância de se 

observar o grau de culpa. 

Neste caso da conduta, é importante destacar as empresas que cometem repetidos 

danos aos seus clientes e consumidores. Neste ponto, é interessante que se leve em conta a 

reincidência da conduta no momento de arbitrar o valor do dano. Ora, se uma mesma empresa 

costuma cometer o mesmo tipo de dano, e costuma ser punida com valores equivalentes, há de 

se considerar o aumento deste valor para que esta evite voltar a cometer tal prática. 

Destacando a importância de se evitar estas reincidências, Antônio Jeová Santos131:  

Evidentemente que se o ato resultou de uma culpa leve, não deverão os operadores 

de direito dar tanta ênfase ao valor do dano; de igual forma, se existe recidiva 

naquela conduta, como, por exemplo, instituições financeiras que, alheias aos 

prejuízos causados a terceiros, insistem em encaminhar títulos de crédito a Cartório 

de Protesto mesmo quando exista pagamento, o valor da indenização deverá ser 

aumentado.  

 

3.3.3. Intensidade da lesão 

 

Conforme demonstrado acima, Carlos Roberto Gonçalves entende que o padrão geral 

para fixação da indenização é o da extensão do dano, o autor, no entanto, ressalvou a 

importância da “gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do 

sofrimento acarretado à vítima.”
132

  

Já Fábio Ulhoa Coelho
133

 entende que o padrão geral não é o da extensão do dano, 

mas sim o da intensidade da dor. Quanto maior for esta, maior a indenização: 

 

O padrão geral é o da intensidade da dor. Quanto maior o pesar experimentado pelo 

sujeito ativo, maior o valor da indenização. Não há e é provável que nunca haja 

instrumentos de medição da dor. Assim, em termos objetivos, não se consegue 

estabelecer relações quantitativas entre o sofrimento das pessoas. Mas o julgador 

pode extremar ou hierarquizar duas ou mais situações dolorosas, pela sua própria 

experiência de vida. 

 

O autor, contudo, frisa a impossibilidade de se medir a dor de forma exata, sendo 

importante, desta forma, a sensibilidade do magistrado para sua medição.  
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3.4. O SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA 

 

A súmula 490
134

 do Supremo Tribunal Federal prevê que no caso de indenização 

fixada em forma de pensão, deve ser esta calculada e reajustada com base no salário mínimo. 

Assim dispõe a referida súmula: “A pensão, correspondente à indenização oriunda da 

responsabilidade civil, deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da 

sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores”. 

No entanto, no entendimento do STF, este reajuste com base no salário mínimo só 

deve ser aplicado para este caso acima descrito, ou seja, casos de indenização em forma de 

pensão mensal. Não sendo este o caso, o STF entende pela vedação da fixação vinculada ao 

salário mínimo
135

:  

 

Dano moral. Indenização. Fixação vinculada ao salário mínimo. Vedação. 

Inconstitucionalidade. Ao estabelecer o art. 7º da Constituição que é vedada a 

vinculação ao salário mínimo para qualquer fim, quis evitar que interesses estranhos 

aos versados na norma constitucional venham a ter influências na fixação do valor 

mínimo a ser observado. Assim, se a indenização por dano moral é fixada em 500 

salários mínimos, para que, inequivocamente, o valor do salário mínimo a que essa 

indenização está vinculada atue como fator de atualização desta, tal vinculação é 

vedada pelo citado dispositivo constitucional.  

 

3.5. A IMPORTÂNCIA DO MAGISTRADO PARA QUANTIFICAÇÃO 

 

Como mostrou-se, o sistema adotado no Brasil para a quantificação do dano é o do 

arbitramento. Com esse sistema, não há parâmetros pré-tarifados, ganhando o magistrado, 

desta forma, papel essencial na quantificação do dano. 

Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha136 opinam pela ampla liberdade do magistrado na 

quantificação do dano, ressaltando que este não deve ficar preso a parâmetros objetivos, tendo 

em vista que as relações humanas são múltiplas, não podendo ficar limitadas à contas 

matemáticas: 

 

É preciso, sem sombra de dúvida, que o magistrado, enquanto órgão jurisdicional, 

não fique com seu raciocínio limitado à busca de um parâmetro objetivo definitivo 

(que não existe, nem nunca existirá) para todo e qualquer caso, como se as relações 

humanas pudessem ser solucionadas como simples contas matemáticas. 
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Dessa forma, propugnamos pela ampla liberdade do juiz para fixar o quantum 

condenatório já na decisão cognitiva que reconheceu o dano moral. Saliente-se, 

inclusive, que se o valor arbitrado for considerado insatisfatório ou excessivo, as 

partes poderão expor sua irresignação a uma instância superior, revisora da decisão 

prolatada, por força do duplo (quiçá triplo ou quádruplo, se contarmos a instância 

extraordinária) grau de jurisdição.  

 

Portanto, os magistrados tem liberdade para arbitrar o valor, no entanto, estes podem, 

e talvez até devam, usar como norte a jurisprudência, de forma a não arbitrar valores 

extremamente discrepantes. Podem também utilizar-se de previsões legais, não ficando, no 

entanto, presos a elas, como bem enfatizam Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha Filho137:  

Para a fixação do valor da indenização, poderia o juiz, aplicando também a analogia, 

valer-se de algumas outras previsões legais de critérios para a quantificação da 

reparação do dano moral. O que não reputamos constitucional é que o juiz esteja 

preso a tais parâmetros.  

 

No entanto, cumpre ressaltar que o juiz deve ser extremamente cauteloso e técnico ao 

arbitrar o valor da reparação por dano moral. É de salutar importância o bom senso do 

julgador, que deve analisar cada caso cuidadosamente, estudando os pormenores e 

peculiaridades de cada um deles. Sérgio Cavalieri138
  enfatiza a importância da razoabilidade 

do magistrado ao arbitrar o dano:  

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve 

ser a bússola norte adora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, 

ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o critério 

que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferira lógica 

da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela 

estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios 

escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao 

dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia 

que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, 

a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.  

 

Além de brilhantemente expor o que seria o critério da razoabilidade, o eminente 

professor se coloca ao lado daqueles que defendem que deve ser levada em consideração a 

capacidade econômica do causador do dano, bem como as condições sociais do ofendido, o 

que conforme já demonstrado, gera certa discussão na doutrina.  Ademais, o autor defende 

que o arbitramento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita bem como 

com a intensidade e duração do dano, o que já é mais pacífico na doutrina.  
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Fabulosa é a exposição de Maria Helena Diniz
139

 que elenca alguns passos e critérios a 

serem seguidos pelo magistrado ao arbitrar o dano moral: 

a) evitar indenização simbólica e enriquecimento sem justa causa, ilícito ou injusto 

da vítima. A indenização não poderá ser ínfima, nem ter valor superior ao dano, nem 

deverá subordinar-se à situação de penúria do lesado; nem poderá conceder a uma 

vítima rica uma indenização inferior ao prejuízo sofrido, alegando que sua fortuna 

permitiria suportar o excedente do menoscabo; 

b) não aceitar tarifação, porque esta requer despersonalização e desumanização, e 

evitar porcentagem do dano patrimonial; 

c) diferenciar o montante indenizatório segundo a gravidade, a extensão e a natureza 

da lesão; 

d) verificar a repercussão pública provocada pelo fato lesivo e as circunstâncias 

fáticas; 

e) atentar às peculiaridades do caso e ao caráter anti-social da conduta lesiva; 

f) averiguar não só os benefícios obtidos pelo lesante com o ilícito, mas também a 

sua atitude ulterior e situação econômica; 

g) apurar o real valor do prejuízo sofrido pela vítima e do lucro cessante, fazendo 

uso do juízo de probabilidade para averiguar se houve perda de chance ou de 

oportunidade, ou frustração de uma expectativa. Indeniza-se a chance e não o ganho 

perdido. A perda da chance deve ser avaliada pelo magistrado segundo o maior ou 

menor grau de probabilidade de sua existência[...]; 

h) levar em conta o contexto econômico do país. No Brasil não haverá lugar para 

fixação de indenizações de grande porte, como as vistas nos Estados Unidos; 

i) verificar não só o nível cultural e a intensidade do dolo ou grau da culpa do 

lesante em caso de responsabilidade civil subjetiva, e, se houver excessiva 

desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poder-se-á reduzir, de modo 

equitativo, a indenização (CC, art. 944, parágrafo único), como também as posses 

econômicas do ofensor para não haja descumprimento da reparação, nem se lhe 

imponha pena tão elevada que possa arruiná-lo; 

j) basear-se em prova firme e convincente do dano; 

k) analisar a pessoa do lesado, considerando os efeitos psicológicos causados pelo 

dano, a intensidade de seu sofrimento, seus princípios religiosos, sua posição social 

ou política, sua condição profissional e seu grau de educação e cultura; 

l) procurar a harmonização das reparações em casos semelhantes; 

m) aplicar o critério do justum ante as circunstâncias particulares do caso sub 

judice(LICC, art. 5º), buscando sempre, com cautela e prudência objetiva, a 

equidade e, ainda, procurando demonstrar à sociedade que a conduta lesiva é 

condenável, devendo, por isso, o lesante sofrer a pena.  
[26] 

 

No caso concreto, visando a busca pela justiça, o magistrado pode – e em alguns casos 

talvez até deva – usar de princípios constitucionais para alcançar o valor mais razoável 

possível. Neste sentido, Luciano Picoli Gagno
140

 Doutor em Processo pela USP, em brilhante 

artigo sobre o poder diretivo do juiz:  

[...] sempre que o magistrado, em virtude das necessidades e possibilidades de 

satisfação em maior medida de valores como efetividade e segurança, perceber 

motivadamente que, para satisfazer ao anseio constitucional por justiça 

(consubstanciado no direito de petição, a inafastabilidade da tutela jurisdicional, ao 

contraditório, a ampla defesa, ao juiz natural, a publicidade, a motivação e a 

razoável duração do processo), deve ser realizado um ato processual não previsto na 

lei ou previsto de maneira inadequada, deverá lançar mão das normas de direitos 

fundamentais que densificam essa apetência por justiça, ou seja, dos princípios 
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constitucionais relativos ao processo, para, a partir deles ter uma diretriz objetiva 

que diminua a possibilidade de predominância de subjetividades em detrimentos dos 

valores democraticamente consagrados, aplicando, se necessária, a máxima da 

proporcionalidade.  

 

 

3.6. CUMULAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL  

 

Conforme já explicado em momento anterior, houve a fase em que não se admitia a 

comunicabilidade da reparação por dano moral e material. No entanto, com o advento da 

CF/88, este entendimento restou superado, sendo pacífico o entendimento de que é possível a 

cumulação do dano moral com o dano material.  

Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha
141

  afirmam que tal cumulação se dá pois “[...] é 

preciso entender que um único fato pode gerar diversas consequências lesivas, tanto no 

patrimônio materializado do indivíduo quanto na sua esfera extrapatrimonial de interesses.”  

Caio Mário da Silva Pereira
142

 explica como de um único fato gerador podem surgir 

diversos efeitos:  

Não cabe, por outro lado, considerar que são incompatíveis os pedidos de reparação 

patrimonial e indenização por dano moral. O fato gerador pode ser o mesmo, porém 

o efeito múltiplo. A morte de uma pessoa fundamenta a indenização por dano 

material na medida em que se avalia o que perdem pecuniariamente os seus 

dependentes. Ao mesmo tempo justifica a reparação por dano moral quando se tem 

em vista a dor, o sofrimento que representa para os seus parentes ou aliados a 

eliminação violenta e injusta do ente querido, independentemente de que a sua falta 

atinge a economia dos familiares e dependentes.  

 

Como se não bastasse o advento da CF/88 e o novo entendimento da doutrina, o STJ 

ainda editou a Súmula 37
143

 que afirma que “são cumuláveis as indenizações por dano 

material e dano moral oriundos do mesmo fato”. Nada mais acertado, haja vista que é lógico 

que um único fato pode causar diversas consequências, e por conseguinte, diversos tipos de 

danos. 

 

Ressalta-se que também é possível a cumulação do dano moral com o dano estético, 

conforme Súmula 387 do STJ
144

, que explicitou: “É lícita a cumulação das indenizações de 

dano estético e dano moral”. 
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Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha
145

 definem dano estético como aquele que [...] viola 

a imagem retrato do indivíduo,  havendo respaldo constitucional para esta afirmação na 

previsão da garantia do “direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 

dano material, moral ou à imagem” (art. 5.º, V).  

 

3.7. A INDENIZAÇÃO EQUITATIVA  

 

Há quem defenda o uso dos critérios de equidade para a quantificação do dano moral. 

Neste critério, o magistrado deverá fundamentar cuidadosamente sua decisão, expondo todas 

as peculiaridades do caso concreto. Assim sustenta Rafael Viola
146

: 

A importância dessa noção é extirpar, de vez, todo e qualquer critério matemático 

para fins de reparação do dano moral. 

Para alcançar tal valor, que se pauta pelo arbitramento, é necessária a correta 

fundamentação da decisão que se assentará em critérios de eqüidade. Para tal, o 

magistrado, no momento da fixação deverá expor todas as circunstâncias do caso 

concreto, especialmente as condições pessoais da vítima, que o levaram a alcançar o 

valor pecuniário da reparação.  

 

Neste diapasão, o autor faz uma assevera crítica à falta de fundamentação nas decisões 

judiciais, que se limitam a citar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar 

o valor da reparação, dificultando desta forma, que a parte possa recorrer da decisão
147

:  

Não obstante, o que se vê na prática é justamente o oposto. Inúmeras são as decisões 

judiciais, que sem fundamentar adequadamente como fixaram o montante, recorrem 

à fórmula “pela observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade 

fixo em X reais”. Essa “fórmula”, no entanto, não exterioriza uma correta 

fundamentação, tampouco autoriza que a parte sucumbente recorra da decisão, 

porquanto mantém um injustificado e exacerbado subjetivismo do magistrado.  

 

Esta falta de fundamentação adequada dificulta a recorribilidade da decisão, uma vez 

que como o magistrado não expõe nenhuma circunstância ou fato específico, não há como a 

parte demonstrar eventual inexistência de um desses fatos, ou demonstrar que as circunstância 

não são exatamente como estão ali descritas, limitando assim o direito constitucional ao 

contraditório e à ampla defesa.  

 

3.7.1. Diminuição da importância da culpa 
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Conforme já demonstrado anteriormente, há quem entenda que para o arbitramento do 

dano moral deve-se levar em conta não somente a extensão do dano, mas também o grau de 

culpa do autor. Rafael Viola, defensor da indenização equitativa entende que não deve-se 

levar o grau de culpa em consideração, devendo ser considerado tão somente a extensão do 

dano, tendo em vista que o grau de culpa não tem relação com a intensidade do dano, pois 

conforme o autor
148

: 

[...] a conduta culposa ou dolosa do ofensor é indiferente, porquanto, ainda que a sua 

culpa seja leve, o dano causado poderá ser enorme, assim como nem sempre quem 

age com dolo causa um dano grave. Em verdade, a culpa é um elemento estranho ao 

dano,54 por ter um cunho eminentemente subjetivo e, portanto, não deveria ter 

qualquer influência no quantum respondeatur.  

 

Tal posicionamento do autor implica em outro ponto já levantado no presente trabalho: 

a indenização deve ou não visar punir o autor do dano?  Viola entende que não, tendo em 

vista que o objetivo da reparação seria exclusivamente o de fazer cessar o dano sofrido pela 

vítima, devendo o grau de culpa do ofensor ser levado em consideração no âmbito do direito 

penal, não no âmbito do direito civil
149

:  

Enquanto o direito penal visa a punir o ofensor valorando o ato reprovável, o direito 

civil busca apenas fazer cessar os efeitos danosos do ato. O grau de culpa do 

ofensor, portanto, tem ampla justificação no campo penal, ao passo que perderia 

qualquer relevância no âmbito civil. Diga-se a propósito que o primeiro critério na 

fixação da pena no juízo criminal é a culpabilidade (reprovabilidade) do ato, de 

acordo com o art. 59, caput do Código Penal.  

 

O autor
150

 defende ainda, que mesmo que se levasse em conta o grau de culpa, deveria 

isto ser feito apenas para efeitos de majoração do valor da reparação. 

 

3.7.2. A desproporção entre o grau de culpa e o dano e a possibilidade de redução 

do valor quantificado 

 

Não obstante o grau de culpa, na visão de Rafael Viola
151

, em regra não ser elemento a 

ser levado em consideração no momento da quantificação, o autor entende que o parágrafo 

único do art. 944 do Código Civil, visando uma indenização quantitativa, admite a redução do 

valor a ser indenizado se houver uma demasiada desproporção entre o grau de culpa do 

ofensor e o dano. 
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O autor, contudo, assevera que tal fato só deve ocorrer em casos extremos
152

, tendo em 

vista as peculiaridades do caso, visando sempre um juízo de equidade.
153

 Ademais, ressalta 

que o aludido dispositivo traz dois requisitos para que possa ocorrer a redução, que são: o 

grau de culpa do ofensor e a desproporção do dano. 

No entanto, para que ocorra a redução, Rafael Viola destaca o importante papel do 

magistrado, que deve se valer de critérios objetivos, devendo levar em conta princípios e 

valores da sociedade, e não os seus pessoais. Deve haver, portanto, uma correta e completa 

fundamentação do magistrado
154

: 

 

Em outras palavras, não basta que o magistrado determine o valor da redução, mas, 

antes, deverá fundamentar adequada e criticamente as razões que o levaram àquele 

valor. Consequentemente, o aplicador deverá, obrigatoriamente, expor em que 

medida o valor da indenização não é excessivo e, ainda, porque o valor da redução 

fixado não torna o quantum indenizatório iníquo ou irrisório.  
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4. A DIFICULDADE NA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL 

 

Por diversos motivos já expostos ao longo do presente trabalho, pode-se perceber que 

a quantificação do dano moral é tarefa extremamente penosa. Neste capítulo serão 

demonstrados objetivamente os principais motivos que tanto dificultam a aludida 

quantificação.   

 

4.1. A FALTA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS 

 

A tarefa de quantificar o dano moral é uma das mais árduas enfrentadas pela doutrina 

e jurisprudência. Um dos principais motivos para tal é que, diferentemente do dano material, 

onde se pode apurar exatamente o prejuízo sofrido, no dano moral não existe esta 

possibilidade, e a falta de critérios objetivos torna a quantificação excessivamente difícil. 

Tal falta de critérios uniformes ocasiona uma enorme insegurança jurídica, já que não 

raramente há, por parte dos magistrados, arbitramento de valores demasiadamente 

discrepantes para situações extremamente semelhantes.  

Por outro lado, ressalta-se que não é apenas por determinadas situações aparentarem 

serem semelhantes que se deve simplesmente arbitrar o mesmo valor.  

Em razão disto, a enorme importância do magistrado, já demonstrada anteriormente, 

para que analise a fundo cada caso concreto e suas peculiaridades a fim de evitar 

discordâncias e injustiças.  

Fundamental ainda a escolha, no caso concreto, pelo caráter compensatório ou 

punitivo, ou por ambos, bem como a observância dos diversos critérios aconselhados pela 

doutrina, que foram demonstrados acima. Observando-se tais critérios, a subjetividade 

diminui no arbitramento diminui, tendo o magistrado um norte para julgar.  

Precedentes jurisprudenciais também devem ser observados, mas não de forma a 

vincularem futuro julgamento, mas tão somente de forma a os guiarem, para que a partir 

deles, o magistrado tenha maior embasamento ao arbitrar o valor do dano. 

 

4.2.  A BANALIZAÇÃO DO DANO MORAL 

 

Da falta de critérios objetivos e da impossibilidade de se medir a dor decorre talvez o 

maior dos problemas enfrentados pelo Poder Judiciário na atualidade: a banalização do 

instituto do dano moral.  
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Conforme demonstrado no início da apresentação do que seria o dano moral, e do que 

o configuraria, não é qualquer abalo que deve acarretar o dano moral. Este instituto é 

destinado para abalos que fujam à normalidade, para dores profundas, que acarretem 

desconforto anormal. Neste sentido, Fábio Ulhoa Coelho
155

:  

O primeiro cuidado do juiz, no julgamento de ações em que é pleiteada indenização 

por danos morais, deve ser o de não banalizar a dor. Destina-se o instituto a atender 

àquelas pessoas atingidas por acidentes ou atos ilícitos que lhe causaram profundo 

sofrimento. Se os sentimentos experimentados não se caracterizam como uma dor 

tormentosa, excepcional, significativa, não é o caso de fixar indenização por danos 

morais. Desde sempre, a doutrina tem recomendado moderação no trato da matéria, 

para que não se tome por referência nem as pessoas frias e insensíveis, nem as de 

sensibilidade extremada e doentia, mas as médias.  

 

Ocorre que esta falta de critérios objetivos e a impossibilidade de se medir a dor não 

acarretam tão somente a já citada discrepância de valores arbitrados. Tal dificuldade pode 

acarretar algo talvez até pior. Como não há meios objetivos de se comprovar se alguém está 

ou não sentindo a dor que alega, muitas pessoas se aproveitam para simular a dor, e procurar o 

Poder Judiciário através de ressarcimento por dano moral, o que banaliza o instituto e 

contribui para a chamada indústria do dano moral. Por conseguinte, como aduz Fábio Ulhoa 

Coelho
156

, deve o magistrado estar atento para estas situações, de forma a não indenizar 

aqueles que não passaram por um verdadeiro abalo moral: 

 

Também deve ficar atento o magistrado para não cair ingenuamente nas artimanhas 

da indústria da vitimização. Há os que, diante da chance de se envolverem em 

situações embaraçosas, propositadamente não reagem a tempo de desfazer o mal-

entendido, com o objetivo de enriquecer com os danos morais. A hipótese de 

simulação da dor nunca pode ser descartada, principalmente quando o evento não 

importou danos à vida ou integridade física do prejudicado. Em todos os casos, 

porém, o juiz não pode contentar-se coma simples alegação do demandante. Se os 

fatos e circunstâncias constantes dos autos não sugerirem o experimento de profunda 

dor, não deve impor ao demandado a indenização moral.  

 

No entanto, não é só a simulação da dor que é perigosa e ajuda a banalizar o dano 

moral. É a confusão que se faz com a dor, o abalo que realmente merece uma compensação 

pecuniária. Conforme já dito, a vida em sociedade pressupõe muitas situações 

desconfortáveis, pelas quais escolheríamos nunca passar, mas que infelizmente fazem parte do 

cotidiano. Portanto, não é qualquer abalo que deve ensejar dano moral. Deve o magistrado 

estar atento para verificar se aquele abalo é realmente profundo e se realmente merece uma 

compensação por isto. 
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Fábio Ulhoa
157

 utiliza o termo “mundo de não me toques” para defender justamente 

esta situação, de que não é qualquer mero aborrecimento que deve geral a indenização por 

dano moral:  

Em suma, a indenização por danos morais será instituto tanto mais prestigiado e justo 

quanto menos for desvirtuado. Não interessa à sociedade ou à economia que dissabores, 

desconfortos, aborrecimentos ou apoquentação gerem custos socializáveis. 

Definitivamente, não interessa criarmos um mundo de não me toques. 

 

Portanto, não pode servir o Poder Judiciário de um jogo de loteria, onde as pessoas se 

aventuram buscando angariar fácil fonte de lucro, pois isso põe em descrédito o instituto do 

dano moral, vulgarizando-o. Neste sentido, Carlos Dias Motta:
158

 

Infelizmente, não obstante, o ser humano tende a abusar daquilo que é bom, 

máxime quando tem sabor de novidade. Podem ser encontradas atualmente no 

Judiciário verdadeiras ‘aventuras jurídicas’ e ‘vítimas profissionais’ de danos 

morais, que procuram valer-se da evolução do instituto para fins escusos e 

inconfessáveis, na busca do lucro desmedido. Por esta razão, o maior desafio da 

doutrina e da jurisprudência hoje não mais é a aceitação por dano moral, já 

garantida constitucionalmente, mas, paradoxalmente, estabelecer seus limites e 

verificar em que situação não é cabível. O uso despropositado do instituto poderá 

conduzi-lo ao descrédito e provocar lamentável retrocesso, em prejuízo daqueles 

que dele realmente merecem seus benefícios. 

 

Além do risco da vulgarização do instituto do dano moral, essa procura desenfreada 

pelo Poder Judiciário, para buscar indenizações pelas mais variadas situações do cotidiano, 

abarrotam ainda mais o já combalido Poder, tornando nossa justiça ainda menos célere. 

Conforme este entendimento, Luiz Felipe Siegert Schuch
159

: 

[...] a utilização reiterada e de forma indevida do Dano Moral como instrumento 

fomentador de pretensões ‘delirantes’, em desenfreada busca por independência 

financeira num mundo de poucas oportunidades, agravado por decisões judiciais 

confusas no acolhimento dessas pretensões, pode estar acabando por transformar 

referido instituto em verdadeira ‘febre’ no meio judiciário, que abarrota a Justiça e 

prejudica a normalidade do seu funcionamento, já reconhecidamente deficiente e 

demorado pela estrutura insuficiente às demandas sociais. 

 

Neste diapasão, importantes os números do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

que demonstram que as ações por danos morais neste Estado subiu3.607% entre os anos de 

2005 e 2010. Nestes anos o número passou de 8.168 processos para incríveis 302.847.
160

 

Tal crescimento não ocorreu só neste Tribunal. O Superior Tribunal de Justiça, órgão 

responsável por dar o veredicto final nas ações de dano moral, registrou, apenas no ano de 
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2008, 11.369 ações relativas a este tema. Conforme o Tribunal, o número vem crescendo 

desde a década de 1990 e de 2000 a 2009 somavam 67.000 apenas no STJ.
161

 

Felizmente, os magistrados já vem percebendo a caracterização de tal fenômeno e 

vem tomando decisões no sentido de desestimulá-lo, conforme se vê:  

[...] É do Judiciário a tarefa de desestimular a banalização do dano moral, 

reservando a aplicação deste instituto a situações de real interesse e que 

ultrapassem o simples desconforto.
162

  

[...] Mero aborrecimento, transtorno, incômodo, não se revela suficiente à 

configuração do dano moral, devendo o direito reservar-se à tutela de fatos graves, 

que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do 

instituto com a constante reparação de desentendimentos do cotidiano. 
163

  

 

Tal entendimento já chegou, inclusive, ao Superior Tribunal de Justiça
164

:  

 
CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. O recurso especial não se presta 

ao reexame da prova. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano 

moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da 

vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. 

Recurso especial não conhecido.  

 

4.3. O RISCO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO  

 

Ao tratar da natureza jurídica do dano moral, foi apresentado o caráter punitivo do 

dano, defendido por parte da doutrina. Tal critério, conforme já explicado, visa não somente a 

compensação do dano, mas também a punição daquele que o cometeu, visando assim evitar 

que este volte a cometê-lo, e servindo ainda de exemplo para que outros não venham a 

praticar o mesmo ato, motivo pelo qual também é chamado de caráter punitivo- pedagógico.  

Contudo, ao se aplicar o caráter punitivo, é necessário que haja muito cuidado para 

que o valor não seja demasiadamente alto, ao ponto de enriquecer a vítima, ocasionando 

assim, o enriquecimento ilícito. Por este motivo, alguns entendem que deva ser aplicado 

apenas o caráter compensatório do dano. Neste norte é o entendimento do professor Sérgio 
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Cavalieri165, defendendo que não deve haver na indenização nenhum valor a mais daquele 

necessário para reparação do dano:  

Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de 

lucro cessante e dano moral, deve·o juiz ter em mente o prindpio de que o dano não 

pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para 

reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a 

maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. 

 

O autor166
 sustenta seu argumento aduzindo que não faz sentido que alguém receba 

como indenização por dano moral valor superior àquilo que a vítima do dano ganharia em 

toda sua vida: 

Não me parece, data venia, haver a menor parcela de bom-senso, a menor parcela de 

razoabilidade, na fixação de uma indenização por dano moral em valor muito 

superior à indenização pelo dano material a que faria jus a vítima, durante toda a sua 

sobrevida, caso lhe resultasse a morte ou incapacidade total. Não vejo como uma 

indenização pelo dano moral possa ser superior àquilo que a vitima ganharia durante 

toda a sua vida.  

 

No entanto, relembra-se que o autor é favorável á imposição de uma pena ao causador 

do dano moral, para que este não passe impune.
167

  

Pablo Stolze e Rodolfo Pampolha168
  enfatizam a função compensatória do dano moral, 

alertando que não se pode enriquecer a vítima do dano, sob o argumento de que se está 

sancionando aquele que o cometeu: 

A indenização por dano moral deve ter justamente esta função compensatória, o que 

implica dever sua estipulação limitar-se a padrões razoáveis, não podendo constituir 

numa “premiação” ao lesado. A natureza sancionadora não pode justificar, a título 

de supostamente aplicar-se uma “punição exemplar”, que o acionante veja a 

indenização como um “prêmio de loteria” ou “poupança compulsória” obtida à custa 

do lesante.  

 

Carlos Roberto Gonçalves, embora, como já demonstrado, também defenda que a 

reparação por dano moral deva ter duplo caráter: o compensatório e o punitivo, não fecha os 

olhos para as consequências que podem ser ocasionadas pelo uso do caráter punitivo, e 

também entende como enriquecimento ilícito o que a vítima receber a mais do que o valor que 

seria suficiente para compensá-la169: 

 

A crítica que se tem feito à aplicação, entre nós, das punitive damages do direito 

norte-americano, é que elas podem conduzir ao arbitramento de indenizações 

milionárias, além de não encontrar amparo no sistema jurídico-constitucional da 

legalidade das penas, já mencionado. Ademais, pode fazer com que a reparação do 

dano moral tenha valor superior ao do próprio dano. Sendo assim, revertendo a 

indenização em proveito do lesado, este acabará experimentando um enriquecimento 
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ilícito, com o qual não se compadece o nosso ordenamento. Se a vítima já estiver 

compensada com determinado valor, o que receber a mais, para que o ofensor seja 

punido, representará, sem dúvida, um enriquecimento ilícito.  

 

4.3.1. O enriquecimento ilícito x a ineficácia do valor arbitrado 

 

Conforme demonstrado, optando-se pela utilização do caráter punitivo, de forma a 

punir financeiramente aquele que comete o dano, desestimulando-o a cometê-lo novamente, 

servindo, assim, de caráter pedagógico, arbitrando-se um elevado valor, pode ser ocasionado 

o enriquecimento ilícito daquele que sofreu o dano.  

Logo, a opção pela utilização do caráter punitivo também pode ser muito perigosa e 

prejudicial para o Poder Judiciário, pois ao mesmo tempo em que desestimularia a prática do 

dano moral, pode estimular aqueles que, teoricamente, sofreram o dano a ocuparem o 

judiciário em busca de uma reparação considerável.  

Por outro lado, a escolha apenas pelo caráter compensatório pode não desestimular 

aqueles que cometem o dano, principalmente as grandes empresas, que possuem vultosos 

recursos financeiros, onde os pagamentos de pequenos valores não lhes causarão grande 

prejuízo, passando quase que imperceptível.  

Desta forma, não sendo arbitrado um valor de reparação considerável, os autores 

podem não se ver desencorajados a cometerem o mesmo tipo de conduta novamente. Talvez 

por esta razão as grandes empresas cometam o mesmo tipo de dano reiteradas vezes a 

diversos consumidores. Tal fato pode ser um dos fatores que abarrotam o Poder Judiciário de 

processos relativos a danos morais.  

 

4.3.2. O uso em conjunto das funções compensatórias e punitivas  

 

Tendo em vista o risco do enriquecimento ilícito e por outro lado o risco da ineficácia 

do valor arbitrado, entendo por bem retomar um dos ensinamentos de Maria Helena Diniz, já 

apresentado neste trabalho. Como já demonstrado, a ilustre autora entende que a reparação do 

dano moral possui tanto a função penal quanto a compensatória. Entendo ser este o melhor 

entendimento, não bastando a indenização tão somente para compensar a dor da vítima, mas 

devendo servir também de pena e desestímulo para aquele que praticou o dano.  

Ocorre que ao aplicar os dois critérios conjuntamente, o magistrado deve ter extrema 

cautela e ser altamente técnico, visando ponderar o valor aplicado. O seguinte trecho já foi 
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citado anteriormente, junto às técnicas sugeridas por Maria Helena Diniz para a quantificação 

do dano, mas merece ser destacado
170

:  

A indenização não poderá ser ínfima, nem ter valor superior ao dano, nem deverá 

subordinar-se à situação de penúria do lesado; nem poderá conceder a uma vítima 

rica uma indenização inferior ao prejuízo sofrido, alegando que sua fortuna 

permitiria suportar o excedente do menoscabo; 

 

Neste diapasão, deve o magistrado arbitrar um valor criterioso, que nem sirva de 

enriquecimento ilícito, mas que também não seja insignificante. Saliente-se que tal tarefa, no 

caso concreto, não é nada fácil. 
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5. MECANISMOS QUE PODEM COLABORAR NA QUANTIFICAÇÃO 

Segundo visto, é de extrema dificuldade a correta quantificação do dano moral, mesmo 

que se leve em consideração todos os critérios aconselhados pela doutrina, e mesmo que se 

tenha em mente os caráteres que podem ou não serem adotados na quantificação do dano, haja 

vista que, como já demonstrado, a escolha por um ou outro caráter, ao mesmo tempo que traz 

a solução para um determinado problema, acaba por ocasionar um novo problema. 

 Ou seja, escolhendo-se apenas o caráter compensatório, pode não haver o desestímulo 

àqueles que cometem o dano, tendo em vista o baixo valor arbitrado. E escolhendo o caráter 

punitivo, pode haver a figura do enriquecimento ilícito, dentre outros fatores já apresentados 

anteriormente.  

Destarte, é necessário que se busque formas de se não solucionar, ao menos atenuar o 

problema. Tanto a doutrina, como a jurisprudência, como o legislador, vem pensando nestas 

formas. Neste sentido, a partir de agora demonstrarei alguns mecanismos pensados tanto pela 

doutrina, como pela jurisprudência e também pelo legislador. 

 

5.1. A REPARAÇÃO NÃO PECUNIÁRIA 

 

Como sabido, a forma usual de reparação por danos morais é a compensação 

pecuniária. Visa-se através dela, não a extinção do abalo sofrido, reparando o status quo ante, 

como na reparação por dano material, mas sim uma compensação financeira para que através 

disto a dor experimentada possa ser ao menos atenuada.  

Contudo, a fixação deste valor é tarefa tormentosa, como já demonstrado no decorrer 

do trabalho. Por vezes, são fixados valores que sabe-se que não servirá como desestímulo para 

aquele que cometeu o dano, sabe-se que aquele valor para determinados agentes é irrelevante, 

sobretudo para grandes empresas. No entanto, são assim arbitrados pois valores que realmente 

serviriam como um desestímulo para estes autores ocasionariam na vítima um enriquecimento 

entendido como ilícito, um valor que mesmo trabalhando a vida inteira, a maioria das pessoas 

não alcançaria.  

Talvez uma solução para tal fosse a reparação não pecuniária. Explico: ao arbitrar um 

valor, o magistrado entende que chegou ao valor mais alto possível visando não ocasionar o 

enriquecimento ilícito da parte que sofreu o dano, no entanto ele percebe que tal valor não 

será capaz de inibir o auto do dano de cometer novos atos do mesmo tipo. Então, visando 

reprimi-lo o magistrado aplica além do valor fixado, uma sanção que atinja a pessoa do 
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lesante, e não somente o seu patrimônio, fazendo como que ele tenha determinado 

comportamento, ou realize determinada tarefa. 

Carlos Alberto Bittar
171

 defende este tipo de reparação. No entanto, fundamental 

ressaltar que o autor não sustenta que essa fórmula deva ser aplicada visando combater o 

enriquecimento ilícito, uma vez que ele defende o arbitramento de elevados valores, 

desestimulando, desta forma novos danos
172

, e não menciona que isto acarretaria 

enriquecimento ilícito.  

O autor
173

 entende que tal artifício deva ser usado quando o autor do dano não tiver 

bens, ou estes forem insuficientes para uma integral reparação, surgindo então o dever de 

realizar certas condutas, o que ele compara com as penas restritivas de direitos do direito 

penal:  

[...] sempre que o agente não tenha bens, ou sejam insuficientes, frustrando-se a 

reparação do lesado, pode-se lançar mão de sanção não pecuniária, com a submissão 

pessoal do lesante a obrigações de fazer, ou de não fazer, como, por exemplo, a 

prestação de serviços, a abstenção de certas condutas, o cerceamento de certos 

direitos, já utilizadas há mais tempo no plano penal como penas restritivas de 

direitos. 

 

Portanto, conforme o autor a reparação poderia se dar na pessoa do lesante, no seu 

patrimônio, ou em ambos, e ele cita diversos exemplos de como poderia ocorrer este tipo de 

reparação não pecuniária, sendo algumas expressamente previstas em lei, e outras 

implícitas
174

:  

[...] a realização de certa ação, como a de retratação que, acolhida, pode satisfazer o 

interesse lesado; o desmentido, ou retificação de notícia injuriosa, nos mesmos 

termos; a divulgação imediata de resposta;; a republicação de material com a 

divulgação de nome do autor com a inclusão de errata e divulgação na imprensa ( 

Lei n. 9.610/98, art. 108); a contrapropaganda, em casos de publicidade enganosa ou 

abusiva (Lei n. 8.078/90, art. 60); a publicação da sentença condenatória sob 

expensa do infrator ( Lei n. 8.078/90, art. 78); a divulgação de reclamações 

fundamentadas contra fornecedores de produtos ou de serviços (idem, art. 44).  

 

Bittar
175

 também destaca que poderiam ser prestados, por parte do autor do dano, 

serviços à sociedade, como "atendimento em hospitais, orfanatos, entidades assistenciais, ou 

em programas outros de caráter comunitário ou estatal, como, aliás, prevê a nossa lei penal 

(CP, art. 46), em plena consonância com a Constituição (art. 5° XLVI).” 

É de se observar que o Novo Código de Processo Civil permite a condenação em 

obrigações de fazer e de não fazer (arts. 814 a 822), assim como o fazia o CPC de 1973 (arts. 
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632 a 643). Portanto, tais tipos de condenações estão totalmente de acordo com o nosso 

ordenamento jurídico.  

Nesta linha, o STJ, inclusive, entende que a ofensa á honra veiculada em meios de 

comunicação pode acarretar não apenas a condenação por danos morais, como também a 

obrigação de divulgar, nos mesmos meios, a respectiva sentença condenatória
176

: 

 

Informativo Nº: 0507 - .Período: 18 a 31 de outubro de 2012.... Segunda Seção  

DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. OFENSA À HONRA EM VEÍCULO DE 

COMUNICAÇÃO. 

É possível que sentença condenatória determine a sua divulgação nos mesmos 

veículos de comunicação em que foi cometida a ofensa à honra, desde que 

fundamentada em dispositivos legais diversos da Lei de Imprensa. O STF, no 

julgamento da ADPF n. 130-DF, considerou não recepcionados pela CF todos 

os dispositivos da Lei de Imprensa. Porém, a ofensa à honra veiculada em meios 

de comunicação é passível de condenação por danos morais e à obrigação de 

divulgar, nos mesmos meios, a sentença condenatória, pois encontra amparo na 

legislação civil e na CF. Precedentes citados: EDcl no Ag 1.359.707-SP, DJe 

9/9/2011, e EDcl no AgRg no Ag 1.047.230-RJ, DJe 28/8/2012. AR 4.490-DF, Rel. 

Min. Villas Bôas Cueva, julgada em 24/10/2012. 

 

Carlos Alberto Bittar
177

 ainda ressalta que tais mecanismos podem servir de exemplo à 

sociedade e de desestímulo a novos danos: 

 
São todos mecanismos jurídicos hábeis a satisfazer os interesses do lesado, que 

mostram, ademais, à sociedade, a força da reação cabível em hipóteses de violações 

a certos valores protegidos a fim de que o exemplo sirva como desestímulo a novas 

investidas do gênero.  

 

Portanto, o uso da reparação não pecuniária serviriatanto para desestimular novos 

eventos danosos como para punir o autor do dano de forma exemplar tanto para ele como para 

sociedade sem que isso ocasione enriquecimento ilícito para a vítima, como ocorreria com o 

arbitramento de uma quantia extremamente vultosa; e serviria ainda como um conforto para o 

lesado. 

Destarte, parece razoável que tal artifício deva ser utilizado não apenas na inexistência 

ou insuficiência de bens do autor do dano, como sustenta Carlos Alberto Bittar
178

, mas 

também como forma de punição e desestímulo para o lesante, de exemplo para sociedade, e 

como forma de que isto ocorra sem que seja ocasionado o enriquecimento ilícito.  

 

5.2. O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  
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Cumpre lembrar que a nova sistemática trazida pelo novo Código de Processo Civil no 

tocante à audiência de conciliação e mediação pode ser um importante instrumento a favor de 

uma quantificação mais correta do dano moral, pois as partes terão maiores oportunidades de 

se entenderem, e o juiz maior facilidade ao arbitrar o dano.  

Ressaltam-se ainda duas novidades do novo CPC que também podem ser importantes 

contra a já mencionada “indústria do dano moral”: a impossibilidade de pedido genérico no 

dano moral (art. 292, V), e a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor 

almejado, no caso de improcedência (85 § 6°). Agora o autor terá que apontar na petição 

inicial o valor cobiçado, e caso o magistrado o conceda, cessará o seu interesse recursal. Além 

disso, o autor pensará duas vezes antes de pedir valores estratosféricos, pois caso haja 

sucumbência, a fixação dos honorários sucumbenciais serão fixados com base neste valor 

pedido na petição inicial, além, ainda, das custas processuais. 

Favorável à impossibilidade de pedido genérico, Fredie Didier Júnior179: 

Problema que merece cuidadosa análise é a do pedido genérico nas ações de 

reparação de dano moral: o autor deve ou não quantificar o valor da indenização na 

petição inicial? A resposta é positiva: o pedido nestas demandas deve ser certo e 

determinado, delimitando o autor quanto pretende receber como ressarcimento pelos 

prejuízos morais que sofreu. Quem, além do próprio autor, poderia quantificar a 

“dor moral” que alega ter sofrido? Como um sujeito estranho e por isso mesmo 

alheio a esta “dor” poderia aferir a sua existência, mensurar a sua extensão e 

quantificá-la em pecúnia? A função do magistrado é julgar se o montante requerido 

pelo autor é ou não devido; não lhe cabe, sem uma provocação do demandante, dizer 

quanto deve ser o montante. Ademais, se o autor pedir que o magistrado determine o 

valor da indenização, não poderá recorrer da decisão que, por absurdo, a fixou em 

um real (R$ 1,00), pois o pedido teria sido acolhido integralmente, não havendo 

como se cogitar interesse recursal. O art. 292, V, do CPC, parece ir por este 

caminho, ao impor como o valor da causa o valor do pedido nas ações 

indenizatórias, “inclusive as fundadas em dano moral”. Somente é possível a 

iliquidez do pedido, nestas hipóteses, se o ato causador do dano puder repercutir, 

ainda, no futuro, gerando outros danos (p. ex.: uma situação em que a lesão à moral 

é continuada, como a inscrição indevida em arquivos de consumo ou a contínua 

ofensa à imagem); aplicar-se-ia, então, o inciso II do par. 1º do art. 624, aqui 

comentado. Fora dessa hipótese, incabível a formulação de pedido ilíquido.  

 

 

5.3. O NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL  

 

O Superior Tribunal de Justiça é o órgão do Poder Judiciário que tem a palavra final 

para os casos envolvendo danos morais. Ressalta-se que não cabe a ele a reapreciação de fatos 

e provas, devendo tão somente analisar se o valor arbitrado foi demasiadamente elevado ou 

ínfimo, e assim, arbitrar um valor mais adequado. 
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Em entendimento recente, este Tribunal Superior tem aplicado um novo modelo de 

quantificação do dano moral: o método bifásico, onde primeiramente é analisado um valor 

baseado em um grupo de precedentes semelhantes; e na segunda fase, são analisadas as 

circunstâncias específicas de cada caso.  

Na segunda fase, conforme o ministro Luis Felipe Salomão180, 

[...] o juiz pode analisar a gravidade do fato em si e suas consequências; a 

intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; a eventual participação culposa do 

ofendido; a condição econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima. Para 

o magistrado, o método é mais objetivo e adequado a esse tipo de situação. 

 

O eminente ministro destaca que este método parece ser o mais acertado, tendo em 

vista que a quantificação não será tarifada, presa a critérios e valores pré-estabelecidos, mas 

também não ficará sujeita ao subjetivismo do magistrado181: 

Realmente, o método bifásico parece ser o que melhor atende às exigências de um 

arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que 

minimiza eventual arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador, 

além de afastar eventual tarifação do dano. 
 

Ressalta-se ainda que o STJ tem seguido o entendimento aqui citado de que a 

indenização por dano moral possui duas funções: compensatória para a vítima, visando 

minimizar a dor da vítima, e punitiva-pedagógica para o ofensor, para que o fato causador do 

dano não volte a se repetir
182

.  
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CONCLUSÃO 

 

A pesquisa procurou analisar, sobretudo, a enorme dificuldade na quantificação do 

dano moral e a consequente disparidade entre os valores arbitrados pelos magistrados, 

levantando para isso, os principais pontos relacionados ao instituto, desde os conceitos de 

dano e dos elementos gerais da responsabilidade civil trazidos pela doutrina, o histórico do 

dano moral, a evolução do dano moral no direito brasileiro, até os critérios para a 

quantificação do dano, levando em consideração diversos elementos levantados pela doutrina, 

além da discussão sobre o caráter do dano, elemento este fundamental para o arbitramento do 

valor, demonstrando não só o que diversos doutrinadores entendem sobre este ponto, mas 

também como a jurisprudência o vem aplicando.  

Ademais, a pesquisa procurou analisar e demonstrar as razões para a existência desta 

dificuldade na reparação, trazendo ainda elementos que podem contribuir para que se 

diminua. Digo diminuir, pois eliminar jamais será possível, tendo em vista a complexidade e 

subjetividade do dano moral. 

 Conforme visto, não mais subiste a discussão sobre a possiblidade ou não de 

reparação por este tipo de dano, que ficou superada com o advento da Constituição Federal de 

1988 que em seu art. 5°, incisos V e X consagram o referido instituto.  

Configurada ofensa significativa ao íntimo do indivíduo, aos seus direitos 

fundamentais, está configurado o dano. Contudo, apesar de superada a discussão sobre 

existência ou não deste tipo de dano, perdura a dificuldade na sua quantificação, haja vista a 

falta de critérios e parâmetros objetivos para tal, já que, diferente do dano material, não há 

como definir precisamente o valor da quantia devida em razão do dano ocorrido. 

Além desta falta de critérios objetivos, há outros elementos que dificultam a reparação, 

conforme demonstrado no decorrer da presente pesquisa, como a crescente banalização do 

instituto do dano moral, o risco do enriquecimento ilícito e o limite entre o enriquecimento 

ilícito e a ineficácia do valor arbitrado. 

Conforme verificou-se na pesquisa, a quantificação da indenização por dano moral, 

deve ser realizada pelo arbitramento. Conforme este critério, não deve-se utilizar valores pré-

fixados para que se chegue ao valor da indenização, como acontece no caso da tarifação. 

Desta forma, o magistrado tem livre-arbítrio e primordial importância para a quantificação do 

dano. 

De acordo com a pesquisa, ficou demonstrado que o dano moral deve ter um caráter 

dúplice: tanto compensatório como punitivo-pedagógico, observando, ressalta-se, o limite 
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entre o enriquecimento ilícito e a ineficácia do valor arbitrado. Apesar de algumas vozes em 

contrário, a maioria da doutrina vem entendendo desta forma, e assim vem sendo aplicado 

pela jurisprudência. Portanto, não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, sendo 

necessário que aquele que o causou se sinta, de alguma forma, desestimulado, para que então 

não volte a cometê-lo. 

Percebeu-se que a opção apenas por um dos dois caráteres ocasionaria problemas. 

Aplicando-se apenas o caráter compensatório, não sendo arbitrado um valor de reparação 

considerável, os autores podem não se ver desencorajados a cometerem o mesmo tipo de 

conduta novamente. Por outro lado, optando-se pela utilização apenas do caráter punitivo, de 

forma a punir financeiramente aquele que comete o dano, com o arbitramento de um elevado 

valor, desestimulando-o a cometê-lo novamente, pode ser ocasionado o enriquecimento ilícito 

daquele que sofreu o dano. 

A pesquisa ainda demonstrou que a escolha por um ou outro caráter de forma isolada 

pode ocasionar o abarrotamento do Poder Judiciário por diferentes motivos, prejudicando 

ainda mais a celeridade de nossa Justiça. 

 Escolhendo apenas o caráter compensatório, os autores do dano, conforme já dito, 

podem não ser desestimulados a voltar a cometer o mesmo tipo de conduta, em especial 

aqueles que possuem vultosos recursos, como as grandes empresas, passando então a cometer 

os mesmos tipos de danos reiteradas vezes e ocupando assim, cada vez mais, o Poder 

Judiciário.  

No entanto, aplicando-se apenas o caráter punitivo, sem observar o limite entre o 

enriquecimento ilícito e a ineficácia do valor arbitrado, o valor da quantificação pode ser 

extremamente alto, causando então o enriquecimento ilícito daquele que sofreu o dano, e 

estimulando, desta forma, que outras pessoas busquem o Poder Judiciário com a tentativa de 

ganhar dinheiro, contribuindo para a chamada “indústria do dano moral”.  

Desta feita, os caráteres compensatório e punitivo-pedagógico devem ser aplicados 

conjuntamente, para que então se busque um valor que fique no meio-termo entre os dois. 

Neste diapasão, outro importante ponto trazido pela pesquisa foi a possibilidade de 

indenização não pecuniária. Tal tipo de indenização não é muito usual, no entanto, pode ser 

de uma relevância significativa, principalmente no que tange ao limite entre o enriquecimento 

ilícito e a ineficácia do valor arbitrado, já que caso o magistrado entenda que a vítima já 

recebeu o suficiente pelo dano sofrido, e que valor acima daquilo seria enriquecimento ilícito, 

mas ao mesmo tempo perceba que o valor arbitrado não foi suficiente para que o ofensor se 
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sinta desestimulado a voltar a cometer o mesmo tipo de dano, pode então lançar mão deste 

tipo de técnica, para então desestimular o autor, sem causar enriquecimento ilícito à vítima.  

Ademais, ficou evidente a importância de se levar em consideração diversos elementos 

característicos de cada caso concreto, como as condições econômicas, sociais e pessoais de 

ambas as partes, a conduta daquele que causou o dano e a intensidade da lesão sofrida. 

Fundamental ainda o papel do magistrado na verificação destes e de outros elementos. 

Também apurou-se que o Superior Tribunal de Justiça vem usando de uma nova 

técnica que aparenta ser eficaz para a diminuição da dificuldade na quantificação e 

diminuição também da disparidade de valores arbitrados por diferentes magistrados. O STJ 

vem aplicando o método bifásico, onde em um primeiro momento se busca analisar um valor 

com base em um grupo de precedentes semelhantes, para posteriormente analisar as 

circunstancias específicas de cada caso concreto.  

Por todo o exposto, ficou demonstrado que não há uma solução que ponha um fim 

definitivo à dificuldade na quantificação do dano, haja vista ser algo subjetivo. No entanto, 

empregando as técnicas, critérios e mecanismos expostos no decorrer da pesquisa, certamente 

há como tornar a tarefa menos árdua, menos subjetiva e, desta forma, diminuir a disparidade 

de valores aplicados, além de combater a indústria do dano moral, as pessoas que se 

aproveitam do instituto na tentativa de ganhar dinheiro, os reiterados danos cometidos 

principalmente por empresas, e em consequência disto, trazer um desafogo ao Judiciário, para 

que este tenha maior celeridade, e possa, promover, da melhor forma possível, a justiça.  
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