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RESUMO 
 
 
 
O Instituto da Responsabilidade Civil, vem sofrendo relevantes transformações na 
nossa sociedade contemporânea. 
Baseado na maior abrangência possível do conceito de Dignidade da Pessoa 
Humana e buscando amparar todos os aspectos inerentes ao Direito de 
Personalidade que lhe são próprios, passou-se a dar maior ênfase à pessoa da 
vítima e sua devida reparação. 
O presente trabalho tem por escopo fazer uma análise das transformações que a 
mencionada matéria vem sofrendo ao longo do tempo, bem como dos impactos 
sociais que culminaram no novo cenário da Responsabilidade Civil, uma vez que, 
atualmente, ela apresenta uma maior diferenciação em Relação à Responsabilidade 
Civil do antigo Código Civil. 
Ademais, faz-se mister abordar o surgimento e reconhecimento dos Novos Danos 
como Danos Injustos passíveis de reparação, e demonstrar como essa nova 
temática vem sendo tratada pela doutrina e pela jurisprudência dos tribunais pátrios. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Direito Civil. Responsabilidade Civil. Direitos de Personalidade. 
Novos Danos. Danos Injustos 
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ABSTRACT 
 
 
 
The Civil liability institute has been through significant transformations in our 
contemporary society. 
Based on the widest possible scope of the concept of Human Dignity and seeking to 
support all aspects inherent to the Personality Right which are proper to it, a greater 
emphasis was given to the victim itself and its own compensation. 
This paper aims to make an analysis on the changes the subject, which was 
mentioned before, has been going through over time, as well as the social impacts 
that culminated in the new Civil Liability scenario, since, currently, it presents a 
greater differentiation in relation to Civil Liability from the former Civil Code.  
Moreover,  it is necessary to mention the emergence and recognition of New 
damages as Unjust Damages subject to compensation, and demonstrate how this 
new theme has been treated by the doctrine and jurisprudence of national courts. 
 
 
 
 
Keywords: Civil right. Civil Liability. Personality Rights. New Damages. Unjust 
Damages. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 O Direito desempenha um papel fundamental na organização e 

funcionamento da sociedade. Ele se origina juntamente com o nascer das relações 

sociais e se aprimora de acordo com a evolução destas. 

 A partir da necessidade de se regular as várias esferas da vida social, surgem 

os diversos ramos do Direito como Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Penal, 

Direito do Trabalho, entre outros. 

 O presente trabalho aborda matéria relacionada ao Direito Civil, ramo do 

Direito que regula as relações sociais de ordem privada, a fim de manter preservada 

a ordem social ou, se necessário, promover o seu restabelecimento. 

 Para que o Direito atinja esse objetivo, por vezes, faz-se necessário impor 

regras de conduta obrigatórias que implicam sanções a quem descumprí-las.  

 O descumprimento de tais regras jurídicas pode, ocasionalmente, resultar em  

danos a terceiros. Nessa hipótese, o causador do dano, ou seja, aquele que infringiu 

a regra, dando causa ao prejuízo alheio, deve ser responsabilizado por suas ações 

e/ou omissões.  

 Dessa forma, com essa responsabilização surge a obrigação de se reparar os 

danos causados, os quais podem ser de natureza material (danos patrimoniais) ou  

extrapatrimonial (danos psicológicos ou a direitos inerentes à personalidade). 

 Assim, essa obrigatoriedade de reparação dos danos ocasionados é o que se 

define como responsabilidade civil. 

 Durante muito tempo o Instituto da Responsabilidade Civil preocupou-se, 

demasiadamente, em tutelar os danos materiais, olvidando-se da parte 

extrapatrimonial. Da mesma forma, realçava a figura e conduta do ofensor, em 

detrimento a figura do ofendido e a necessidade de reparação do dano suportado. 

 Hodiernamente, com o crescimento da economia, com a evolução da 

tecnologia, com uma maior complexidade das relações sociais, com a maior ênfase 

na pessoa como centro e maior bem a ser protegido pelo Direito, dentre outros 

fatores, a responsabilidade civil tem sofrido relevantes transformações e tomado 

novos rumos. 

 Dentre as mudanças observadas, cumpre destacar o gradual aumento da 
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ênfase na pessoa. O consagrado princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa 

Humana, que inclusive, é um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de 

Direito, teve sua abrangência ampliada com o passar do tempo. 

 A partir daí, surgiu, então, um novo olhar mais amplo sobre a valorização da 

pessoa humana; a proteção irrestrita a sua dignidade; e a maior tutela aos direitos 

de personalidade. Tais fatos ocasionaram o surgimento de novos conceitos de danos 

extrapatrimoniais, bem como o reconhecimento de Novos Danos, fazendo com que 

o Direito viesse a conferir proteção e, em alguns casos, reparação a qualquer fator 

que viesse  a ser considerado como elemento de interferência à existência humana 

digna. 

 Assim, contemporaneamente, na seara da responsabilidade civil, a ênfase, ao 

contrário do que era de praxe, passou a ser a pessoa da vítima e sua devida 

reparação, em desfavor do causador do dano. Houve, também, a ampliação do 

Dano Moral para os Direitos de Personalidade. 

 Tratamos, portanto, das Transformações da responsabilidade civil e os Novos 

Danos, apresentando as questões que consideramos mais relevantes que 

repercutiram no nosso modelo de responsabilidade civil.  

 Para isso, abordaremos a evolução histórica da responsabilidade civil no 

Direito Brasileiro; seus requisitos caracterizadores para o surgimento da obrigação 

de reparação do dano; as transformações sociais contemporâneas que  vêm 

influenciando no atual entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da 

responsabilidade civil e do reconhecimento de  novos danos; e  a configuração do 

dano injusto como um dano passível de ser indenizado. 
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2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

  

 Desde os primórdios da humanidade, as relações sociais se regem por 

interações entre os indivíduos, de forma que, as ações de uma pessoa que 

culminavam em prejuízo a outros, geravam a responsabilização do sujeito que 

causou o dano. Assim, desde sempre, o agente causador da lesão tinha a obrigação 

de repará-lo.  

 No entanto, tal obrigação era comumente imposta, mediante o uso da força, 

e, por vezes a reparação era completamente desproporcional, configurando uma 

compensação muito superior do que o dano causado, pois a lei do mais forte 

imperava e a consequência era a resolução através da aplicação da vingança 

privada. 

 Posteriormente, partindo da premissa de equivalência entre dano causado e 

castigo sofrido, surgiu a “Lei de Talião”, a qual retribuía ao responsável pelo dano, 

exatamente e na mesma proporção, o prejuízo que causou. 

 Do latim “lex talionis” que significa: lex: lei e talis: tal, idêntico, a mencionada 

lei que ficou conhecida pela expressão “olho por olho, dente por dente”, embora nos 

pareça perversa, carregava o conceito da punição com equilíbrio e justiça, 

promovendo um pouco mais de equivalência aos conceitos de direito e justiça, pois 

a punição ao mal causado era sofrer do mesmo mal, ou seja, receber de volta o 

mesmo mal que causou. 

 Nesse sentido, segundo NORONHA (2010, p. 528):  

 

 

O talião, aplicado primeiramente pelos povos do Oriente Médio e depois por 
outros que foram influenciados por eles, como os da bacia mediterrânea 
(chegando Roma do tempo da Lei das XII Tábuas, que de meados do 
século V a.C.), representou outro progresso, com a reciprocidade que 
representava, entre ofensa e castigo mesmo que hoje pareçam chocantes 
preceitos como o contido no § 230 do Código de Hammurabi (de começos 
do século XVIII a.C.), segundo o qual se a casa construída ruísse e matasse 
o filho do proprietário, o filho do construtor deveria ser morto. 

 

 

 Somente séculos mais tarde, no direito romano, já com o conceito e 



15 

instituição de Estado, surge a responsabilidade civil e penal, mediante a 

diferenciação entre delito público e delito privado. Advém, então, a “lex aquilia” ou lei 

aquiliana, que traz o conceito de culpa e a responsabilidade de reparação do 

prejuízo causado em virtude dessa culpa. 

 Sendo assim, segundo GONÇALVES (2009, p. 8): 

 

 

[…] aos poucos, foram sendo estabelecidos certos princípios, que 
exerceram sensível influência nos outros povos: direito à reparação sempre 
que houvesse culpa, ainda que leve, separando-se a responsabilidade civil 
(perante a vítima) da responsabilidade penal (perante o Estado); a 
existência de uma culpa contratual (a das pessoas que descumprem as 
obrigações) e que não se liga nem a crime nem a delito, mas se origina da 
negligência ou da imprudência. 

 

 

Como descrito acima, com a vivência em sociedade, inevitavelmente, 

praticamos e sofremos ações e omissões que podem gerar algum dano. O direito 

tem o condão de regular nossos deveres e obrigações a fim de tornar essa 

convivência mais harmônica possível. Assim, a responsabilidade civil no âmbito 

jurídico consiste no dever de reparar o dano sofrido por terceiros em virtude das 

ações ou omissões praticadas no âmbito social. 

Em virtude disso, nosso Código Civil de 1916 trouxe a previsão da 

responsabilidade civil  baseada no conceito da culpa (responsabilidade subjetiva) , 

conforme dispunha o art. 159 do antigo código: “Art. 159. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a 

outrem, fica obrigado a reparar o dano. A verificação da culpa e a avaliação da 

responsabilidade regulam-se pelo disposto neste Código, arts. 1.518 a 1.532 e 1.537 

a 1.553.” 

Sob forte influência do Código Napoleônico, o antigo Código Civil, teve seu 

art. 159 inspirado nos arts. 1.382 e 1.383 do Código Francês de 1804, os quais, 

tendo a culpa por pressuposto, dispunham: 

 

 

Art. 1382. Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui um 
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 
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(Qualquer fato oriundo daquele que provoca um dano a outrem obriga 
aquele que foi a causa do que ocorreu a reparar este dano). 
Art. 1383. Chacun est responsible du dommage qu’il a causé non seulement 
par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. (Cada 
um é responsável pelo dano que provocou não somente por sua culpa, mas 
ainda por sua negligencia ou por sua imprudência). 

 

 Em contrapartida, o Código Civil vigente, de 2002, apresentou ressalva 

quanto à teoria da culpa, embora esta continuasse a ser regra geral, trazendo, 

também, a ideia do risco assumido como pressuposto da responsabilidade civil 

(responsabilidade objetiva). 

 O Código Civil de 2002, portanto, deu maior ênfase à matéria da 

responsabilidade civil. Esta, comumente, decorre de um ato ilícito, embora também 

possa derivar de um ato lícito, quando houver previsão legal. 

Portanto, ninguém pode violar o direito de outrem, ainda que se utilizando de 

um direito próprio. 

Nesse sentido os art. 186 e 187, CC, dispõem que: 

 

 

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. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

 

 

Uma vez infringido o direito de terceiro, surge a responsabilidade civil, ou 

seja, a obrigação de reparar os danos por ele suportados. 

A responsabilidade em questão pode ser de origem contratual ou 

extracontratual, esta também denominada aquiliana. Na primeira hipótese, 

pressupõe-se a existência de um contrato vinculante entre as partes e a 

consequente violação dos seus termos, em parte ou total, gerando dano a outra 

parte; e, na segunda hipótese, não existe um contrato, mas sim a lei que gera um 

vínculo entre as partes, e, neste caso, o descumprimento desta é que gera a 

obrigação de reparação do dano causado. 
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[…] a responsabilidade civil, nós a diferenciamos da obrigação, surge em 
face do descumprimento obrigacional. Realmente, ou o devedor deixa de 
cumprir um preceito estabelecido num contrato, ou deixa de observar o 
sistema normativo, que regulamenta sua vida. A responsabilidade nada 
mais é do que o dever de indenizar o dano (FRANÇA, 1977, p. 332)  

 

 

O entendimento doutrinário ainda classifica a responsabilidade civil em 

subjetiva e objetiva. 

A responsabilidade civil subjetiva requer que o ato tenha sido causado em 

virtude de dolo ou culpa do agente. E os requisitos para sua configuração são: a 

conduta humana, que pode ser definida como ação humana voluntária comissiva ou 

omissiva; o nexo-causal, que vem a ser a relação entre a conduta praticada (causa) 

e o resultado obtido (efeito); a culpa, considerada em sentido amplo, lato sensu, 

incluindo também o dolo; e o dano, ou seja, o prejuízo sofrido por outrem, que pode 

ser material, moral ou estético 

 Cumpre enfatizar que o dano que enseja a responsabilidade de reparação é o 

dano injusto, cujo conceito elucidaremos em momento posterior. 

A responsabilidade civil objetiva, por sua vez, requer apenas a existência do 

nexo de causalidade entre o ato ilícito praticado e o resultado obtido, independente 

de dolo ou culpa do agente. Ou seja, não é exigida a demonstração de culpa do 

agente para configuração da responsabilidade pelo dano causado e, 

consequentemente, da obrigação de indenizar. 

Portanto, a responsabilidade civil objetiva possui os mesmos requisitos da 

responsabilidade civil subjetiva, com exceção da culpa. 

No art. 927, CC, em seu parágrafo único, podemos observar o fundamento da 

responsabilidade civil objetiva: 

 

 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem. 

 

 

Pressupõe-se, portanto, que o agente teria um dever de cuidado, o qual 

deixou de observar, e sua conduta implica risco aos direitos de outrem. 
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2.1 PRESSUPOSTOS OU REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, os pressupostos da responsabilidade 

civil são: conduta humana (ação ou omissão); nexo causal; dano; e culpa 

(responsabilidade civil subjetiva) ou risco (responsabilidade civil objetiva). 

Nesse sentido, NORONHA (2010, p. 468-469), esclarece a necessidade de 

que: 

 

 

Haja um fato (uma ação ou omissão humana, ou um fato humano, mas 
independente da vontade, ou ainda um fato da natureza), que seja 
antijurídico, isto é, que não seja permitido pelo direito, em si mesmo ou nas 
suas consequências; 
Que o fato possa ser imputado a alguém, seja por dever a atuação culposa 
da pessoa, seja por simplesmente ter acontecido no decurso de uma 
atividade realizada no interesse dela; 
Que tenham sido produzidos danos; 
Que tais danos possam ser juridicamente considerados como causados 
pelo ato ou fato praticado, embora em casos excepcionais seja suficiente 
que o dano constitua risco próprio da atividade do responsável, sem 
propriamente ter sido causado por esta 

 

 

A partir dessa premissa, vamos elucidar cada um desses elementos que são 

necessários para que haja reparação. 

 

 

2.1.1 Conduta Humana 

 

 

Para fins de responsabilidade civil, a conduta humana é entendida como toda 

e qualquer ação ou omissão de comportamento, voluntário, que produza 

consequências jurídicas. 

A conduta (ação ou omissão) humana é o primeiro o principal elemento da 

responsabilidade civil, como bem conceitua STOCO (2011, p. 153): 
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Não há responsabilidade sem evento danoso. Mas a lesão a bem jurídico 
cuja existência se verificará no plano normativo da culpa está condicionada 
à existência, no plano naturalístico da conduta, de uma ação ou omissão 
que constituiu a base do resultado lesivo. Não há responsabilidade civil sem 
determinado comportamento humano contrário à ordem jurídica. Ação e 
omissão constituem, por isso mesmo, tal como no crime, o primeiro 
momento da responsabilidade civil. 

 

 

Na conduta comissiva, prepondera uma vontade consciente, livre e voluntária 

do agente em praticar determinado ato, o qual infringe uma obrigação contratual ou 

legal, gerando danos a outrem, o que, por conseguinte, gera uma obrigação de 

reparar ou indenizar os prejuízos causados. 

Já na conduta omissiva, predomina a omissão consciente, livre e voluntária, 

do agente diante de um dever de ação contratual ou legal. Portanto, preexistindo um 

dever de agir de determinada maneira e assim não o fazendo, vindo a gerar danos a 

terceiros, consequentemente, acarreta uma obrigação de reparar ou indenizar os 

prejuízos causados. 

 

 

2.1.2 Nexo Causal ou Nexo de Causalidade 

 

 

O nexo-causal ou nexo de causalidade é a relação de causa e efeito que liga 

a conduta humana ao resultado danoso, sem o qual não se configura a 

responsabilidade civil. 

 

 

A responsabilidade civil, mesmo objetiva, não pode existir sem a relação de 
causalidade entre o dano e a conduta do agente. Se houver dano sem que 
a sua causa esteja relacionada com o comportamento do suposto ofensor, 
inexiste a relação de causalidade, não havendo a obrigação de indenizar. 
(TARTUCE, 2013, p. 377) 

 

 

 Destarte sua essencialidade, há de se observar que existem excludentes do 
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nexo-causal, uma vez que, ao estarem presentes no contexto do fato em análise, 

encerram a ligação entre o conduta do agente e o resultado obtido. São elas: culpa 

exclusiva da vítima; culpa exclusiva de terceiro; e caso fortuito ou força maior. 

 Sobre a culpa exclusiva da vítima,  NADER (2010, p. 123) assim se 

manifesta: 

 

 

Embora se constate o dano a outrem e a conduta do agente, este não será 
responsável caso se comprove a culpa exclusiva da vítima, ou seja, a 
inexistência da causalidade entre a ação ou omissão do agente e o 
resultado lesivo. Isto ocorre, por exemplo, quando o agente trafega em seu 
veículo e a vítima, consciente ou por imprudência, se projeta diante do 
automóvel, vindo a sofrer lesões corporais ou a perda da vida. 

 

 

 No mesmo sentido, CAVALIERI FILHO, (2010, p. 64) esclarece: 

 

 

Advirta-se mais uma vez, portanto, que o fato exclusivo da vítima exclui o 
próprio nexo causal em relação ao aparentemente causador do direito do 
dano, pelo que não se deve falar em simples ausência de culpa deste, mas 
em causas de isenção de responsabilidade 

  

 

 Sobre caso fortuito e força maior,  NADER (2010, p. 120) assim se pronuncia: 

 

 

Há danos que, não obstante a ação ou omissão do agente capaz de 
produzi-los, decorrem efetivamente de forças da natureza ou de fato de 
terceiro – caso fortuito ou força maior -, acontecimento que rompe o nexo 
etiológico e promove, destarte, a exclusão da responsabilidade civil. A 
característica comum do caso fortuito e força maior é a 
sua imprevisibilidade ou inevitabilidade 

 

 

 E CAVALIERI FILHO (2010, p. 65), explica: 

 

 

Entendemos, todavia, que a diferença existe, e é a seguinte: estaremos em 
face do caso fortuito quando se tratar de evento imprevisível e, por isso, 
inevitável; se o evento for inevitável, ainda que previsível, por se tratar de 
fato superior às forças do agente, como normalmente são os fatos da 
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Natureza, como as tempestades, enchentes, etc., estaremos em face 
de força maior, como o próprio nome o diz. 

 

 

 Por fim, sobre fato de terceiro, NADER (2010, p. 124), conceitua: 

 

 

Fato de Terceiro, na responsabilidade civil, é a conduta de quem 
verdadeiramente é responsável por um dano e não a pessoa indigitada 
como a sua causadora; é a prática do dano por pessoa aparentemente 
alheia à causa determinante, atribuída a outrem 

 

 

2.1.3 Culpa 

 

 

 O art. 927, CC, traz a noção da culpa: 

 “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo.” 

 A culpa no seu sentido latu sensu, engloba a culpa (stricto sensu) e o dolo. 

 A culpa em sentido stricto sensu revela uma vontade consciente do agente 

em praticar uma determinada ação ou omissão, mas não em gerar os resultados 

decorrentes de sua conduta. 

 A culpa pode decorrer de imprudência, negligência e imperícia, conforme 

legislação vigente e doutrina. 

 Conforme disposto no art. 186, CC: 

 “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.” 

 DINIZ (2003, p. 46) traz o seguinte conceito: 

 

 

A culpa em sentido amplo, como violação de um dever jurídico, imputável a 
alguém, em decorrência de fato intencional ou de omissão de diligência ou 
cautela, compreende: o dolo, que á a violação intencional do dever jurídico, 
e a culpa em sentido estrito, caracterizada pela imperícia, imprudência ou 
negligência, sem qualquer deliberação de violar o dever. A imperícia é a 
falta de habilidade ou inaptidão para praticar certo ato; a negligência é a 
inobservância de normas que nos ordenam agir com atenção, capacidade, 
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solicitude e discernimento; e a imprudência é precipitação ou o ato de 
proceder sem cautela. 

 

 

 

2.1.4 Dano 

 

 

 Dano é o prejuízo, a lesão experimentada pela vítima decorrente da ação ou 

omissão humana, o qual, tutelado pelo direito, enseja responsabilidade civil e a 

consequente reparação ou compensação (nos casos em que a reparação não é 

mais possível). O dano pode ser patrimonial (material), nesse caso, a lesão atinge o 

patrimônio (parte financeira); ou extrapatrimonial (moral ou estético), nesse caso, a 

lesão atinge o psicológico (parte psíquica), trazendo sofrimento mental, ou pode se 

configurar uma lesão ou deformidade física (parte corporal). 

 Entendida a evolução histórica e os pressupostos da responsabilidade civil, 

passaremos à análise do novo contexto histórico em que ela está inserida e as 

transformações que vem sofrendo nos últimos tempos. 
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3. NOVO DIREITO DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

 Diversos doutrinadores contemporâneos têm se posicionado criticamente a 

respeito dos novos rumos que se tem estabelecido na aplicação prática do instituto 

da responsabilidade civil. Entre eles, podemos citar o professor Bruno Miragem, o 

qual resume essa renovação da responsabilidade civil, em cinco ideias:  

 a) A relativização da culpa como critério de imputação da responsabilidade 

civil; 

 b) A crise do nexo de causalidade; 

 c) Extensão da responsabilidade para além dos causadores do dano; 

 d) O reconhecimento de novos danos; e 

 e) Novas funções da indenização. 

 Como cerne do nosso trabalho, utilizando da linha de raciocínio do referido 

professor, vamos nos ater aos pontos b) e d) os quais entendemos serem de maior 

relevância para a formação do cenário atual. 

 

 

3.1 A CRISE DO NEXO DE CAUSALIDADE 

 

 

 Conforme visto anteriormente, o nexo de causalidade é elemento essencial da 

responsabilidade civil, pois é o elemento de conexão entre a conduta e o dano. 

Através dele, identifica-se o agente causador do dano, o qual terá a obrigação de 

repará-lo; e a extensão do dano que deve ser reparado. 

 No entanto, as transformações e complexidades da vida social moderna, 

muitas vezes, apontam diversos fatores como possíveis elementos causadores de 

um dano. O que torna, na prática, muito difícil o estabelecimento preciso da relação 

de causalidade entre determinada conduta e o dano. 

 Assim sendo, de uns tempos pra cá, uma grande problemática foi se 

formando em torno do rigor da identificação do nexo causal para fins de reparação 

do dano. 

 Situações foram surgindo e sendo levadas à apreciação do judiciário que, por 
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sua vez, tem por obrigação decidir sobre a responsabilidade de agente perante o(s) 

dano(s) em questão. 

 Assim, diante da análise de que várias condutas podem ser relacionadas a 

um dano, ou vários danos podem se relacionar a uma causa, ou ainda, diversas 

ações podem se relacionar a diversos danos, sem que se consiga identificar, ao 

certo, qual ou quais ensejarem, de fato, o resultado lesivo, os julgadores passaram a 

tratar o nexo de causalidade cada vez com menos rigor, a fim de imputar a 

responsabilidade ao agente e garantir à vítima a reparação do(s) dano(s). 

 Diante de várias interpretações possíveis, o nexo-causal vem sendo cada vez 

mais relativizado, criando novas e variadas teorias como: teoria da causalidade 

adequada; teoria da causalidade flexível; teoria da equivalência das condições; 

teoria da causalidade eficiente; teoria da causalidade alternativa; teoria da 

causalidade virtual; teoria da causalidade moral; e tantas outras teorias que surgem. 

 Nesse sentido,  MIRAGEM (2015, p. 31-33) explica: 

 

A questão é que, por se tratar o Direito de uma Ciência em que a linguagem 
e a argumentação assumem papel decisivo, a relação de causalidade para 
efeito de tornar preciso o responsável pelo dever de indenizar muitas vezes 
não observa uniformidade de tratamento. Mesmo na jurisprudência é 
possível verificar tal situação, não havendo consenso quanto ao critério ou à 
teoria prevalente na definição da relação de causalidade.  
[...] 
Revela-se, daí, um uso crescente da discricionariedade judicial como 
recurso para identificação da causa de determinado dano, o que, não raro, 
se revela com duvidosos resultados. 

 

 

 Em virtude disso, a flexibilização do nexo de causalidade traz como 

consequência a disparidade e imprevisibilidade das decisões dos Tribunais sobre 

litígios semelhantes, abrindo margem para arbitrariedades constantes e crescentes. 

 Apesar das consequências catastróficas mencionadas, parte da doutrina e 

jurisprudência defendem a flexibilização do nexo-causal. Objetivam, assim, o 

alcance do resultado da reparação da vítima, pois, caso contrário, nos casos de 

impossibilidade, ou de difícil estabelecimento do nexo-causal entre a conduta e o 

dano, não se configuraria a responsabilidade civil. Por conseguinte, 

tradicionalmente, a vítima ficaria sem reparação, apesar de, comprovadamente, ter 

suportado a lesão, ou seja, o dano injusto. 
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 Portanto, segundo SCHREIBER (2011, p. 65) “o caos reinante em matéria de 

nexo causal corresponde não a insistentes equívocos do nosso Poder Judiciário, 

mas a uma deliberada abordagem do problema da causalidade de modo a lhe 

assegurar uma solução, por assim dizer, flexível” 

 Contudo, decisões judiciais vêm sendo proferidas com fundamentações 

confusas, incoerentes e, por vezes, sem qualquer embasamento legislativo, 

seguindo um viés puramente ideológico. Estas tem sido uma constante na 

atualidade e seus resultados catastróficos vêm formando duvidosa jurisprudência. 

 No entanto, há de se concordar que essa jurisprudência tem envidado 

esforços em fazer justiça à vítima para que a mesma não tenha que ficar sem 

indenização, suportando sozinha os resultados do dano. E, para consecução desse 

objetivo, tem relativizado, ou seja dado um tratamento menos rígido ao nexo-causal, 

devido a esta ser, em alguns casos, a única alternativa para não imputar à vítima 

uma “condenação” que não lhe cabe. 

 Como exemplo de relativização do nexo de causalidade, evocando a teoria da 

causalidade adequada, podemos citar o REsp nº 669.258/RJ de relatoria do Ministro 

Humberto Martins: 

 

 

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL - RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO ESTADO - ATO COMISSIVO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO 
CAUSADO POR DETENTO QUE, NA HORA DO EVENTO, DEVERIA 
ESTAR RECLUSO EM PRISÃO-ALBERGUE - AGENTES ESTATAIS QUE 
POSSIBILITAVAM, REITERADAMENTE, QUE O CONDENADO DORMISSE 
FORA DA PRISÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 07/STJ - 
VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS - ART. 160 DO CC/16 - ART. 403 DO 
CC/02 - FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL - TEORIA DOS DANOS 
DEPENDENTES DE SITUAÇÃO PRODUZIDA PELO ESTADO 
DIRETAMENTE PROPICIATÓRIA - DOUTRINA - DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO [...] 6. Inexiste, in casu, nexo 
causal, porque a causa não é idônea para o dano produzido. Correta, 
portanto, a tese do acórdão recorrido, que pode ser assim resumida: 
‘Análise essencial do nexo de causalidade. A lei brasileira (antiga e atual) 
adotou a teoria da causalidade adequada. Assim, somente o fato 
idôneo ou adequado para produzir o dano é de ser levado em 
consideração para o estabelecimento de responsabilidade. Inteligência 
do art. 1.060, hoje do art. 403 do Código Civil.’ [...]”. (grifo nosso) 

 

 

 Na maioria das decisões, entretanto, a adoção de apenas uma ou outra teoria 

não se mostra satisfatória para o alcance da reparação. Em consequência disso, 



26 

frequentemente, verifica-se a mistura de fundamentos e a discricionariedade do 

julgador a fim de que a vítima possa, de alguma forma, ser ressarcida. 

 Nesse sentido, SCHREIBER (2015, p. 66- 67), afirma que: 

 

 

Mais que isso, verifica-se, muitas vezes, que, mesmo na absoluta ausência 
de nexo causal sob a ótica de qualquer das teorias doutrinariamente 
reconhecidas, as cortes acabam condenando o responsável de modo a não 
deixar a vítima sem reparação. Interferem aí fatores os mais variados, de 
cunho político, moral e ideológico do que técnico, e que tornam 
verdadeiramente imprevisível o resultado de certas demandas. Analisando 
tal fenômeno, na jurisprudência francesa, Camille Potier se referiu a 
presunções clandestinas de causalidade, justamente para ressaltar esta 
atuação criativa dos tribunais à margem de qualquer previsão legislativa que 
a sustente. 

 

 

 Exemplo disso, pode ser observado no julgamento do REsp nº 287.849/SP de 

relatoria do Ministro Ruy Rosado de Aguiar: 

 

 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO 
FORNECEDOR. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. HOTEL. PISCINA. 
AGÊNCIA DE VIAGENS. - Responsabilidade do hotel, que não sinaliza 
convenientemente a profundidade da piscina, de acesso livre aos hóspedes. 
Art. 14 do CDC, - A culpa concorrente da vítima permite a redução da 
condenação imposta ao fornecedor. Art. 12, § 2°, III, do CDC. - A agência de 
viagens responde pelo dano pessoal que decorreu do mau serviço do hotel 
contratado por ela para a hospedagem durante o pacote de turismo. 
Recursos conhecidos e providos em parte.  

 

 

 O recurso em questão tratava do pedido de indenização de um jovem de 21 

anos em face de um hotel e uma operadora de viagens, uma vez que, hospedado no 

referido hotel que foi contratado pela operadora de viagens, o rapaz decidiu 

mergulhar na piscina do hotel de madrugada, desrespeitando prévio aviso de que a 

piscina não poderia ser utilizada após 19:30h. 

 O autor, utilizando-se de um escorregador infantil, saltou de cabeça em 

direção à piscina, a qual possuía um baixo volume de água, vindo a bater com a 

cabeça no fundo da mesma, ficando tetraplégico em decorrência das lesões 

sofridas. 
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 O autor alegou que o hotel prestou um mau serviço, pois não sinalizou 

convenientemente a profundidade da piscina e que a empresa de turismo também 

teria culpa por ter contratado o referido hotel. 

 A decisão proveu em parte o pedido, reconhecendo a culpa concorrente da 

vítima em detrimento à culpa exclusiva da vítima, responsabilizando e condenando o 

hotel a indenizar parte dos danos juntamente com a empresa de viagens. 

 Na decisão do mencionado recurso, podemos observar o esforço do judiciário 

em prover algum amparo à vitima, a fim de não deixá-la sem um ressarcimento pelo 

dano suportado, buscando estabelecer alguma possível ligação entre a lesão sofrida 

pela vítima e uma alegada omissão na conduta da ré. 

 

 

3.2 O DANO NA RESPONSABILIDADE CIVIL 

  

 

 Antes de passarmos ao próximo ponto relativo às transformações 

contemporâneas da responsabilidade civil, qual seja O Reconhecimento de Novos 

Danos, faz-se mister entendermos o que é o dano e como chegamos ao 

entendimento atual de sua abrangência, além de elucidarmos o que são os direitos 

de personalidade que ensejam a compreensão de dano moral e os novos conceitos 

de danos. 

 O dano é o que enseja a responsabilidade civil, ou seja, não existe 

responsabilização civil e o consequente dever de indenizar sem que um bem, 

juridicamente protegido, tenha sido lesado. 

 Nas palavras de CAVALIERI FILHO (2010, p. 95-96) : 

 

 

Indenização sem dano importaria enriquecimento ilícito; enriquecimento 
sem causa para quem a recebesse e pena para quem a pagasse, porquanto 
o objetivo da indenização, sabemos todos, é reparar o prejuízo sofrido pela 
vítima, reintegrá-la ao estado em que se encontrava antes da prática do ato 
ilícito. E, se a vítima não sofreu nenhum prejuízo, a toda evidência, não 
haverá o que ressarcir. Daí a afirmação, comum praticamente a todos os 
autores, de que o dano é não somente o fato constitutivo mas, também, 
determinadamente do dever de indenizar. 
[…] Conceitua-se, então, o dano como sendo a subtração ou diminuição de 
um bem jurídico, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem 
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patrimonial, quer se trate de um bem integrante da própria personalidade da 
vítima, como a sua honra, a imagem, a liberdade etc. Em suma, dano é 
lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral, vindo daí a 
conhecida divisão do dano em patrimonial e moral 

 

 

 O prejuízo suportado pode abranger a esfera patrimonial ou extrapatrimonial. 

 Quando falamos em dano patrimonial, significa dizer que o prejuízo sofrido 

abrange a esfera do patrimônio do indivíduo, os bens materiais, trazendo prejuízos 

financeiros. Nesse caso se torna mais fácil a valoração do dano suportado para fins 

de indenização. 

 Já o dano extrapatrimonial engloba a honra e imagem do indivíduo, bens 

imateriais (direito de personalidade), que não são passíveis de mensuração 

financeira, e, ainda, a parte estética, como mencionado anteriormente. Nesse caso, 

a fixação da indenização deve levar em conta o princípio da razoabilidade, a 

jurisprudência existente para os casos semelhantes e, conforme art. 944, CC, a 

amplitude da lesão. 

 “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.” 

 Importante frisar que o direito à indenização, em ambos os casos, encontra-se 

disposto no art. 5º, X, CF. 

 

 

Art. 5º […] : 
X - 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; 

 

 

3.2.1 Evolução Histórica do Dano 

 

 

 O direito não é estático, imutável, como uma regra fixa e aplicável a todo e 

qualquer caso, independentemente das variações e pormenores de cada situação. 

 A complexidade da estrutura social muda e evolui ao longo de sua trajetória e, 

o direito, consequentemente, acompanha a evolução da sociedade. 

 Assim também, o dano ao longo da história evoluiu e se transformou. Sua 
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reparação, hoje é aceita nas esferas patrimonial e extrapatrimonial (dano moral), 

mas nem sempre foi assim. 

 

 

3.2.2 O Dano Antes da Constutuição Federal de 1988 

 

 

 Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, o único dano 

passível de reparação era o dano material. Assim, se não fosse possível auferir 

materialmente, monetariamente, o bem que foi lesado, não havia reparação. 

 No entanto, frequentemente, os prejuízos sofridos pelo indivíduo lesado 

englobavam muito além da esfera meramente material, ocasionando intenso e, por 

vezes, irreversível sofrimento psíquico. Com isso, as demandas levadas ao juízo 

acabavam por ficar sem solução devido a impossibilidade de mensuração, de 

estabelecimento de parâmetros diretos e objetivos para que se pudesse proceder a 

reparação.  

 Contudo, cada vez mais se tornava necessária a criação de um instituto que 

conseguisse dimensionar esse critério subjetivo e solucionar as crescentes 

demandas rogando por uma solução adequada. 

 A problemática girava em torno do pensamento da impossibilidade de 

compensar financeiramente um dano que não tinha valor patrimonial, pois como 

poderia ser dimensionado e quantificado algo meramente sentimental? 

 Além disso, quando se falava em reparação, tinha-se em mente o retorno ao 

status quo ante, então, também prevalecia o pensamento da impossibilidade de 

retorno ao estado anterior do indivíduo que experimentou sofrimento psicológico em 

qualquer grau. 

 FARIAS; ROSENVALD e BRAGA NETTO (2014, p. 329), ao citarem o 

Recurso Extraordinário nº 11.786, de Relatoria do Ministro Hahnemann Guimarães, 

assim esclarecem: 

 

 

Em relação ao dano moral, o STF, até meados dos anos sessenta, dizia, de 
modo peremptório, que “não é admissível que os sofrimentos morais deem 
lugar à reparação pecuniária, se deles não decorre nenhum dano material”. 
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Ou seja, não se compensavam, no Brasil, os danos morais, apenas os 
danos patrimoniais seriam indenizáveis. 

 

 

3.2.3 O Que é Dano Moral? 

 

  

 Mas o que é dano moral? 

 Para PEREIRA (2002, p.54) é “qualquer sofrimento humano que não é 

causado por uma perda pecuniária e abrange todo atentado à sua segurança e 

tranquilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência, às 

suas afeições, etc...”. 

 GONÇALVES (2010, p. 377) conceitua: 

 

 

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu 
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como 
a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se 
infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta 
ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. 

 

 

 GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2006, p.97): 

 

 

O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, 
nem comercialmente redutível a dinheiro. É o dano que lesiona a esfera 
personalíssima da pessoa (seus direitos de personalidade), violando, por 
exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 
tutelados constitucionalmente.  

 

 

 E, por fim, no elucidativo entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 

15ª Região, em um julgado:  

 

 

DANO MORAL. PROVA DA OFENSA SOFRIDA. DESNECESSIDADE DA 
PROVA DA DOR SUBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. Segundo Yussef Said 
Cahali, dano moral é “tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, 
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ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 
personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado” 
(“Dano Moral”, 2ª ed., Revista dos Tribunais, 1998, p. 20). Ou seja, o dano 
moral, para ser configurado, deve ocasionar lesão na esfera personalíssima 
do titular, violando sua intimidade, vida privada, honra e imagem - bens 
jurídicos tutelados constitucionalmente e cuja violação implica indenização 
compensatória ao ofendido (art. 5º, incisos V e X, CF). Para sua 
caracterização não é necessário que o sofrimento ou o constrangimento do 
ofendido sejam exteriorizados, bastando apenas ficar demonstrada a 
potencialidade lesiva da conduta praticada pelo ofensor. Portanto, uma vez 
comprovada a ofensa sofrida, demonstrado está o dano moral através de 
uma presunção natural, decorrente das regras de experiência comum. Vale 
assinalar que, o poder de direção que o empregador possui deve ser 
exercido sempre respeitando a dignidade do trabalhador, bem como 
considerando o valor social do trabalho, fundamentos da República 
Federativa do Brasil, insculpidos nos incisos III e IV, do art. 1º da 
Constituição Federal, o que não lhe 'permite destratar ou desrespeitar seus 
empregados ao dirigir a prestação de serviços. Não é razoável admitir o 
empregado ser tratado pelo superior hierárquico “aos gritos”, tampouco que 
este dispense tratamento vexatório ao trabalhador, como restou 
comprovado nos autos, em ofensa à dignidade da pessoa, além de causar-
lhe enorme constrangimento, porque proferidos na presença dos demais 
colegas de trabalho. Dessa forma, estando devidamente provado que a 
reclamante sofreu constrangimento por parte de seu superior hierárquico, 
em ofensa à sua dignidade, esta faz jus à indenização por dano moral, 
conforme decidido na origem. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 
(TRT-15 - RO: 68826 SP 068826/2010, Relator: LORIVAL FERREIRA DOS 
SANTOS, Data de Publicação: 19/11/2010) 

 

 

3.2.4 Dano Moral versus Dor 

  

 

 Cada ponto abordado na definição de dano moral nos leva ao entendimento 

da necessidade de se esclarecer que dano moral e dor não podem ser confundidos. 

 A dor e as sensações advindas do dano, não são o dano propriamente dito, 

mas sim as consequências psíquicas sofridas pelo indivíduo que suportou o dano. 

 Portanto, dor, apatia, tristeza, medo, raiva, sofrimento, frustração, desespero 

e demais sentimentos negativos experimentados pela vítima, não se configuram 

como dano em si, no entanto são sentimentos atrelados ao mesmo, que auxiliam na 

identificação dos pressupostos caracterizadores do dano. 

 Nesse sentido, GONÇALVES (2007, p. 609-610), explicita que: 

 

 

O dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 
humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses 
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estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 
dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 
padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a humilhação 
de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito contingentes e 
variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu modo. O direito não 
repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem 
decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria 
interesse reconhecido juridicamente. Por exemplo: se vemos alguém 
atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar indenização, 
mesmo quando esse fato nos provoque grande dor. Mas, se houve relação 
de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos lesados indiretos. 
Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a reparação 
pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um preço para a 
dor que sentem ou sentiram, mas, tão somente, que se lhes outorgue um 
meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão jurídica por eles 
sofrida. 

 

 

3.2.5 O Dano Moral na Constituição Federal de 1988 

 

 

 Com a advento da Constituição Federal de 1988, o dano moral ficou 

consagrado, pois a Carta Magna trouxe em seu texto a expressa previsão da 

reparação por dano extrapatrimonial. 

 Em seu art. 5°, incisos V e X, a Lei Maior assim estabelece: 

 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:  
[...] 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; 
[...] 
X - 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;  

 

 

  Como se vê, a Constituição Federal de 1988 representou um grande avanço 

no reconhecimento não só dos direitos patrimoniais, mas, especialmente, dos 

direitos de personalidade, assegurando o direito de indenização em caso de dano 

aos mesmos. 

 PEREIRA (1996, p. 88) define o dano moral como: 
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Ofensa a direitos de natureza extrapatrimonial – ofensas aos direitos 
integrantes da personalidade do indivíduo, como também ofensas à honra, 
ao decoro, à paz interior de cada um, às crenças íntimas, aos sentimentos 
afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à vida, à integridade  

 

 

 CAVALIERI FILHO (2012, p. 90), explica: 

 

 

Como se vê, hoje o dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e 
sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens personalíssimos - os 
complexos de ordem ética -, razão pela qual podemos defini-lo, de forma 
abrangente, como sendo uma agressão a um bem ou atributo da 
personalidade. Em razão de sua natureza imaterial, o dano moral é 
insusceptível de avaliação pecuniária, podendo apenas ser compensado 
com a obrigação pecuniária imposta ao causador do dano, sendo esta mais 
uma satisfação do que uma indenização. 

 

 

3.2.5.1 Direitos de Personalidade 

 

 Quando falamos da personalidade de um indivíduo, estamos falando de um 

conjunto complexo de características singulares que regem as emoções e razões da 

pessoa. 

 A personalidade abrange uma série de aspectos inerentes à formação 

psicológica individual do agente, que influenciam seu agir, seu pensar, seu sentir, 

etc., além da forma como ele se relaciona com o seu meio social. 

 Os direitos de personalidade englobam tudo aquilo que determina a 

individualidade de cada um, são um conjunto de fatores que formam as 

características psíquicas, emocionais e morais do indivíduo, dizem respeito à 

imagem, honra, privacidade, integridade do ser humano, estão diretamente 

relacionados à dignidade da pessoa humana, não possuem característica 

patrimonial, são indissociáveis da pessoa, motivo pelo qual são irrenunciáveis, 

intransmissíveis, inalienáveis, imprescritíveis e indisponíveis. 

 DINIZ (2011, p. 133-134) traz o seguinte conceito sobre direito de 

personalidade: 
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O direito da personalidade é o direito da pessoa de defender o que é 
próprio, como a vida, a identidade, a liberdade, a imagem, a privacidade, a 
honra etc. É o direito subjetivo, convém repetir de exigir um comportamento 
negativo de todos, protegendo um bem próprio, valendo-se de ação judicial. 

 
 

 

 Para BITTAR (p. 5, 2001): 

 

 

São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, 
mental e moral. Daí, são dotados de certas particularidades, que lhes 
conferem posição singular no cenário dos direitos privados, de que avultam, 
desde logo, as seguintes: a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade, que 
se antepõem, inclusive como limites a própria ação do titular 

 

 

 Por sua vez, VENOSA (p. 171, 2011) destaca as características dos referidos 

direitos: 

 

 

Os direitos da personalidade possuem seguintes características: (a) são 
inatos ou originários porque se adquirem ao nascer, independendo de 
qualquer vontade; (b) são vitalícios, perenes ou perpétuos, porque 
perduram por toda a vida. Alguns se refletem até mesmo após a morte da 
pessoa. Pela mesma razão são imprescritíveis porque perduram enquanto 
perdurar a personalidade, isto é, a vida humana. Na verdade, transcendem 
a própria vida, pois são protegidos também após o falecimento; são também 
imprescritíveis; (c) são inalienáveis, ou, mais propriamente, relativamente 
indisponíveis, porque, em princípio, estão fora do comércio e não possuem 
valor econômico imediato; (d) são absolutos, no sentido de que podem ser 
opostos erga omnes. Os direitos da personalidade são, portanto, direitos 
subjetivos de natureza privada. 

 

 

 A Constituição Federal de 1988 consagrou os direitos de personalidade no rol 

dos Direitos e Garantias Fundamentais, em seu art. 5º, caput, V e X. 

 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[…] 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem;  
[…] 
X - 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;  

 

 

 Insta ressaltar que a Dignidade da Pessoa Humana, à qual os direitos de 

personalidade estão vinculados, constitui fundamento do nosso Estado Democrático 

de Direito, previsto no art. 1º, III, CF/88. 

 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] 
III - a dignidade da pessoa humana; 

 

 

 Além disso, complementando a Carta Magna, o Código Civil de 2002 

regulamentou com mais especificidade os direitos de personalidade, dedicando-lhes 

um capítulo exclusivo, Capítulo II, dos arts. 11 a 21. 

 Ademais, os direitos de personalidade também são garantidos e 

regulamentados internacionalmente por várias Convenções e Tratados 

Internacionais, dos quais o Brasil é signatário, como a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948, o Pacto internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 

1966, a Convenção Americana de Direitos Humanos  de 1969 (Pacto de San José 

da Costa Rica), dentre outros. 

 

 

3.3 O RECONHECIMENTO DE NOVOS DANOS 

 

 

 A evolução da humanidade, das relações interpessoais e a nova visão 

expansiva da modernidade, trouxeram de forma cada vez mais concisa a 
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conscientização do ser humano como centro do direito, como o bem mais precioso a 

ser protegido. As questões patrimoniais, que anteriormente eram o foco de toda a 

preocupação referente ao direito civil, passaram a ficar em segundo plano e o 

indivíduo passou, então, a ser o principal objeto de preocupação e cuidado, 

merecendo especial atenção.  

 As transformações em questão, tiveram como fulcro a constitucionalização da 

dignidade da pessoa humana, especialmente a partir do entendimento de que, o que 

atinge negativamente os aspectos da dignidade, interferem diretamente na forma 

como a pessoa passa a encarar seu meio social e, como consequência, no agir 

dessa pessoa a partir de então, o que muitas vezes traz resultados devastadores 

para a sociedade como um todo. 

 A partir desse entendimento e do posicionamento do ser humano como objeto 

principal e central do direito, surge o que muitos autores renomados, entre eles 

Bruno Miragem, identificam como Novos Danos.  

 O reconhecimento desses novos danos coloca em evidência as diferentes 

esferas da dignidade da pessoa humana, passíveis de serem lesionadas, como 

merecedoras de proteção legislativa. 

 Abordaremos, a partir de agora, alguns desses novos danos com a finalidade 

de demonstrar, e não esgotar o assunto que é por demasiado amplo e complexo, o 

quanto os aspectos inerentes à integridade moral do ser humano, em seu mais 

abrangente aspecto, merecem esse reconhecimento e especial atenção e proteção. 

 A lista dos danos recentemente reconhecidos é extensa. Dano biológico, dano 

ao lazer, dano existencial, perda de uma chance, dano moral coletivo, dano 

genético, dano social, abandono afetivo,  são alguns dos que compões o referido rol. 

 Contudo, vamos falar sobre a perda de uma chance, o dano genético e o 

abandono afetivo para melhor elucidação de cada caso.  

 

 

3.3.1 Perda de Uma Chance 

 

  

 A teoria da perda de uma chance surgiu na França e, posteriormente, foi 

adotada por vários países. Na Inglaterra, a teoria se popularizou com um julgado 



37 

que ficou conhecido como caso “Chaplin v. Hicks” que tratava de uma candidata a 

um concurso de Miss, que perdeu sua chance de vencer o concurso, pois foi 

impedida de participar da etapa final da competição pela organização do evento. 

 No caso em questão, aplicou-se a teoria para configuração do dano pela 

chance perdida e estabelecimento da indenização de acordo com a probabilidade 

percentual que a candidata tinha de vencer o concurso. 

 A responsabilização civil pela perda de uma chance consiste na indenização 

em virtude da perda de uma real oportunidade de ganho, para a qual o indivíduo 

deixou de concorrer, por causa de um ato danoso que obstou sua possibilidade 

provável de conseguir o objetivo almejado. É o caso, por exemplo, da pessoa que 

perdeu oportunidade de emprego, em virtude do seu último empregador ter retido 

sua carteira de trabalho (CTPS). 

 Insta observar que para configuração da perda de uma chance, não basta 

apenas a mera tentativa de ganho, mas uma real probabilidade de que haveria o 

ganho se o ato lesivo não tivesse impedido o decurso natural das atividades do 

agente para consecução do fim pretendido. Ou seja, apesar do resultado ser incerto, 

a chance da conquista deste, era quase certa. É o que bem explica a Ministra Nancy 

Andrighi, no REsp nº 1.079.185/MG:  

 

 

Ocorre que, naturalmente, há possibilidades e probabilidades diversas e tal 
fato exige que a teoria seja vista com o devido cuidado. No mundo das 
probabilidades, há um oceano de diferenças entre uma única aposta em 
concurso nacional e prognósticos, em que há milhões de possibilidades, e 
um simples jogo de dados, onde só há seis alternativas possíveis. Assim, a 
adoção da teoria da perda da chance exige que o Poder Judiciário bem 
saiba diferenciar o improvável do quase certo, bem como a probabilidade de 
perda da chance de lucro, para atribuir a tais fatos as consequências 
adequadas. 

 

 

 Faz-se importante, ainda, ressaltar que a perda de uma chance não se 

confunde com o dano emergente ou com o lucro cessante. Neste, temos a perda ou 

interrupção do lucro, em virtude do dano ocorrido. Como disposto no art. 402, CC, 

consiste nos valores que o credor “razoavelmente deixou de lucrar”. E, naquele, 

temos o prejuízo efetivo ocasionado pelo dano que, conforme também disposto no 

art. 402, CC, consiste nos valores que o credor “efetivamente perdeu”. 
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 Neste sentido, temos a magnífica explicação do Ministro Luis Felipe Salomão, 

no Resp nº 1.190.180/SP: 

 

 

Primeiramente, cumpre delinear, com mais precisão, do que cogita a teoria 
aventada no acórdão recorrido, conhecida no direito brasileiro, por influência 
francesa, de "teoria da perda de uma chance". É certo que, ordinariamente, 
a responsabilidade civil tem lugar somente quando há dano efetivo 
verificado, seja moral, seja material, este último subdivido na clássica 
estratificação de danos emergentes e lucros cessantes. Nesse cenário, a 
teoria da perda de uma chance (perte d'une chance ) visa à 
responsabilização do agente causador não de um dano emergente, 
tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro, 
precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa 
que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. Daí 
porque a doutrina sobre o tema enquadra a perda de uma chance em uma 
categoria de dano específico, que não se identifica com um prejuízo efetivo, 
mas, tampouco, se reduz a um dano hipotético (cf. SILVA, Rafael Peteffi da. 
Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise do direito 
comparado e brasileiro. São Paulo: Atlas, 2007). No mesmo sentido é o 
magistério de Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho, no 
sentido de aplicar-se a teoria da perda de uma chance "nos casos em que o 
ato ilícito tira da vítima a oportunidade de obter uma situação futura melhor, 
como progredir na carreira artística ou no trabalho, conseguir um novo 
emprego, deixar de ganhar uma causa pela falha do advogado etc" 
(Comentários ao novo Código Documento: 12820604 – RELATÓRIO, 
EMENTA E VOTO – Site certificado Página 6 de 10 Superior Tribunal de 
Justiça Civil, volume XIII (…). Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 97). Com 
efeito, a perda de uma chance – desde que essa seja razoável, séria e real, 
e não somente fluida ou hipotética – é considerada uma lesão às justas 
expectativas frustradas do indivíduo, que, ao perseguir uma posição jurídica 
mais vantajosa, teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por 
ato ilícito de terceiro. Conclui-se, com amparo na doutrina, que a chance 
perdida guarda sempre um grau de incerteza acerca da possível vantagem, 
ainda que reduzido, de modo que "se fosse possível estabelecer, sem 
sombra de dúvida, que a chance teria logrado êxito, teríamos a prova da 
certeza do dano final e (…) o ofensor seria condenado ao pagamento do 
valor do prêmio perdido e dos benefícios que o cliente teria com a vitória na 
demanda judicial. Por outro lado, se fosse possível demonstrar que a 
chance não se concretizaria, teríamos a certeza da inexistência do dano 
final e, assim, o ofensor estaria liberado da obrigação de indenizar (SAVI, 
Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 
2006, p. 101). 

 

 

 No Brasil, um caso que se tornou simbólico foi o REsp nº 788.459/BA que se 

refere à participação da vítima em um programa de televisão chamado “Show do 

Milhão”, Veiculado pelo SBT, em que ela alegava ter perdido a chance de ganhar um 

milhão de reais, em virtude da pergunta que a eliminou não ter uma resposta 

correta. O julgamento do caso levou a ré a ter que indenizar a vítima de acordo com 
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a probabilidade que ela tinha de ganhar o desafio. 

 

 

RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. IMPROPRIEDADE DE PERGUNTA 
FORMULADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. PERDA DA 
OPORTUNIDADE. 1. O questionamento, em programa de perguntas e 
respostas, pela televisão, sem viabilidade lógica, uma vez que a 
Constituição Federal não indica percentual relativo às terras reservadas aos 
índios, acarreta, como decidido pelas instâncias ordinárias, a 
impossibilidade da prestação por culpa do devedor, impondo o dever de 
ressarcir o participante pelo que razoavelmente haja deixado de lucrar, pela 
perda da oportunidade. 2. Recurso conhecido e, em parte, provido.  
Aduz a embargante que: "conforme asseverado no relatório do venerando 
acórdão embargado, em primeiro grau, o 'pedido foi acolhido quanto ao 
dano material, sob o fundamento de que a pergunta nos termos em que 
formulada não tem resposta. Foi então condenada a empresa ré ao 
pagamento do valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com 
acréscimos de juros legais, contados do ato lesivo e verba de patrocínio de 
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação', sendo certo que a 
apelação interposta pela ré, ora embargada, 'teve seu provimento negado 
pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia'. O 
venerando acórdão embargado conheceu do recurso, dando-lhe parcial 
provimento 'para reduzir a indenização a R$ 125.000,00 (cento e vinte e 
cinco mil reais)'. Para a embargante, embora silente o julgado quanto ao 
ponto, resta claro que o aresto manteve a condenação dos juros legais a 
partir do ato lesivo e a verba de patrocínio de 15% (quinze por cento) sobre 
o valor da condenação." (fls. 132/133) Ao final, pugnou pelo acolhimento 
dos embargos, "para que seja esclarecido que a condenação fixada no 
aresto do especial inclui a correção monetária e os juros legais a partir do 
ato lesivo, bem como verba de patrocínio no valor de 15% (quinze por 
cento) sobre o valor da condenação." (fl. 133)  

  

 

 Portanto, para configuração da perda e uma chance, é imprescindível que a 

oportunidade perdida seja real e que repercuta na esfera patrimonial do lesado, ou 

seja que haja um valor econômico que se frustou devido à chance perdida.  

 

 

3.3.2 Dano Genético 

 

 

 O direito não pode abster-se de proteger a integridade do feto e, nos casos 

em que ela foi violada, promover a reparação dos danos que lhe foram causados, 

uma vez que a proteção à dignidade do nascituro está resguardada no  art. 2º, CC. 

 Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas 
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a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.  

 Como bem explica (PAMPLONA FILHO e ARAÚJO, 2007, p. 39)  “não há que 

se falar em expectativa de direitos para o nascituro, pois estes não estão 

condicionados ao nascimento com vida, existem independentemente dele”.  

 Nesse sentido, os avanços dos estudos genéticos, as possibilidades de 

alterações celulares e os riscos que tais procedimentos podem trazer à fisiologia do 

ser humano, fizerem com que a parte genética do indivíduo recebesse especial 

atenção e proteção do direito. 

 O dano genético é a lesão causada aos genes do indivíduo provocando-lhes 

mutações. 

 A lesão aos genes da pessoa pode ocorrer, comumente, durante a sua 

formação gestacional, devido a contaminação por substâncias tóxicas e/ou 

radioativas ou, ainda, devido a herança genética de um ou ambos os pais. Ou seja, 

algumas doenças e deformidades físicas são resultado de fatores de risco pré-

existente nos pais ou fatores de risco no ambiente de exposição da gestante que, 

como consequência, influencia na formação da vida que está sendo gerada. 

 Nesse sentido, entendemos que toda gravidez requer sacrifícios por parte da 

gestante em prol do filho, porém quando a gestação é de risco ou alto risco requer 

sacrifícios maiores e acompanhamento especializado constante para diminuir ou até 

eliminar as chances de danos ao nascituro. 

 São amplos os estudos e recomendações a esse respeito, sendo de 

conhecimento geral que o consumo de bebidas alcoólicas, o fumo, o uso de drogas 

e certos medicamentos podem causar danos ao feto e má-formação genética. A 

pesquisadora 

 BERTI (2008, p. 141-142) relata em sua pesquisa científica que: 

 

 

o consumo de cocaína pela mulher, durante a gravidez, pode causar 
diversas complicações: contrações uterinas prematuras, abortos 
espontâneos; diretamente, no feto, foram comprovados, dentre outros 
males, o retardo no crescimento, anomalias congênitas, malformações 
cardíaca e urogenital e anomalias nos membros. Os estudos comprovam 
ainda que uso de cocaína pode provocar o nascimento de crianças com 
cérebros deformados em decorrência de lesões hemorrágicas [...] Os efeitos 
do álcool não são menos perniciosos. O consumo de álcool comporta um 
risco elevado de malformações congênitas, associada a retardo de 
crescimento, disfunção do sistema nervoso central, malformações faciais e 
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cardiopatias congênitas. A síndrome do alcoolismo fetal é considerada 
importante causa de malformações congênitas e retardos mentais [...] O 
fumo é outra droga que inquieta. Em mulheres que fumam durante a 
gravidez constatam-se, além de outros males, partos prematuros e 
principalmente nascimento de crianças de baixo peso  

 

 

 Desta forma, demostrados os pressupostos da responsabilidade civil dos pais 

(ação ou omissão – negligência ou imprudência) que guardem relação de 

causalidade com os prejuízos, físicos ou psíquicos, gerados ao filho em sua vida e 

formação intrauterina, este terá direito à indenização por dano genético. 

 Outros fatores, como atividades industriais e nucleares que resultem em 

contaminação e/ou alteração genética; erros médicos durante acompanhamento 

gestacional que ensejem uma vida deficiente ao indivíduo ou reduzida em sua 

qualidade, também possibilitam responsabilização civil por dano genético. 

 Como bem entende LIMA NETO (1997, p.102) “se uma empresa dispõe-se a 

iniciar uma atividade lucrativa e arriscada, sujeita-se aos bônus e também aos ônus, 

dentre os quais estaria sua obrigação de indenizar-se qualquer prejuízo causado 

com sua atividade.” Da mesma forma, prevalece o entendimento de que o médico 

não se escusa de arcar com as consequências de suas ações ou omissões que 

ensejam alterações no genoma do ser em formação gestacional, as quais venham a 

reduzir-lhe a qualidade de vida. 

 

 

3.3.3 Abandono Afetivo 

 

 

 Embora não se restrinja apenas à relação paternal, é nessa esfera que tal 

espécie de dano é majoritariamente observada. 

Amplamente resguardado pela legislação pátria, o direito ao reconhecimento 

da filiação e ao convívio e proteção familiar encontra previsão Constitucional no art. 

227, caput e § 6º: 

 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
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ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
[...] 
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação.  

  

  

 Outros dispositivos infraconstitucionais, como o Código Civil em seu art. 1.596 

e o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 27 reforçam a proteção dada 

pela Lei Maior. Porém, apesar da previsão legislativa gerar um vínculo jurídico, nem 

sempre é possível gerar laços afetivos. É aí que se encontra a fonte dos danos 

devastadores causados em virtude da negação ou privação de afeto aos filhos por 

parte dos pais. 

 O universo jurídico apresenta uma enorme preocupação com a esfera dos 

direitos individuais e de personalidade. Nesse sentido, o abandono afetivo parental 

tornou-se um tema afeto ao direito. 

 A família é a base da sociedade, nela são construídos os princípios basilares 

que regem a personalidade de um indivíduo. Amor, educação, encorajamento, 

disciplina, empatia e demais aprendizados que, arraigados ao âmago de uma 

pessoa, a acompanham e direcionam suas ações ao longo da vida. 

 Ter um filho representa uma experiência ímpar na vida humana. Acompanhar 

cada passo do desenvolvimento de um ser para o qual se dedica grande parte da 

vida é algo comum para muitos de nós. Contudo, nem todos os pais agem dessa 

forma, gerando severas consequências a seus filhos, tanto no âmbito material como 

na esfera psíquica, sobretudo se tratando de crianças, cuja personalidade ainda está 

em formação. 

 Atualmente, o direito tutela esse bem jurídico, resguardando os filhos quanto 

às necessidades decorrentes da presença dos pais. Surge daí uma questão 

complexa: Pode-se valorar o amor? É possível obrigar alguém a amar? Como tutelar 

algo que é intangível e está condicionado à voluntariedade? 

 A lei e o dever moral obrigam e responsabilizam os pais pela criação, 

cuidados e afeto para com seus filhos. Assim, faz-se mister que os genitores tenham 

ciência de suas responsabilidades e das consequências que suas ações ou 
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omissões podem gerar na vida presente e futura dos seus filhos. Além disso, devem 

reconhecer que a ausência de convivência e afeto pode gerar danos psíquicos 

irreversíveis, comprometendo o desenvolvimento pleno e saudável dos filhos, 

podendo inclusive, gerar o pagamento de indenização.  

 A conduta esperada dos pais em relação aos seus filhos pode ser traduzida 

nas palavras de DIAS (2006. P. 106): 

 

 

O conceito atual de família, centrada no afeto como elemento agregador, 
exige dos pais o dever de criar e educar os filhos sem omitir-lhes o carinho 
necessário para a formação plena de sua personalidade, como atribuição do 
exercício do poder familiar. [...] Assim, a convivência dos filhos com os pais 
não é direito do pai, mas direito do filho. Com isso, quem não detém a 
guarda tem o dever de conviver com ele. Não é direito de visitá-lo, é 
obrigação de visitá-lo. O distanciamento entre pais e filhos produz sequelas 
de ordem emocional e reflexos no seu sadio desenvolvimento. O sentimento 
de dor e de abandono pode deixar reflexos permanentes em sua vida.   

 

 

 Apesar de renomados doutrinadores adotarem o entendimento 

supramencionado, a Justiça Brasileira, por anos, não vislumbrava a possibilidade de 

indenização pela falta de um sentimento que não se pode obrigar, tampouco valorar 

financeiramente. 

 Contudo, as transformações contemporâneas e os novos entendimentos 

acerca da responsabilidade civil e dos novos danos, culminaram no julgamento do  

REsp nº 1.159.249, em 2012, favorável ao pagamento de indenização por dano 

moral em virtude de abandono afetivo dos filhos pelos pais. 

 Pela primeira vez, a Justiça vislumbrou a responsabilidade dos pais pelas 

consequências catastróficas na vida psicofísica dos filhos, decorrentes da falta de 

afeto. E, com isso, a decisão da Terceira Turma do STJ, que teve como relatora a 

ministra Nancy Andrighi, abriu precedente para uma sequência de decisões no 

mesmo sentido. 

 Assim sendo, em razão de o abandono afetivo violar princípios constitucionais 

como o princípio da dignidade da pessoa humana; o princípio da solidariedade 

familiar; além dos direitos de personalidade, atualmente vem crescendo o 

entendimento judiciário favorável à indenização por abandono afetivo. 

 Tal indenização não visa obrigar a convivência parental harmônica, o amor, o 
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cuidado e o afeto, mas amenizar os danos causados ao filho, inclusive dando 

condições de buscar ajuda psicológica, além de conscientizar os pais e a sociedade 

da importância de construir e manter um relacionamento materno e/ou paterno, 

minimamente saudável, com seus filhos. 

 LÔBO (2006, p. 2) explica claramente que: 

 

 

O direito, todavia, converteu a afetividade em princípio jurídico, que tem 
força normativa, impondo dever e obrigação aos membros da família, ainda 
que na realidade existencial entre eles tenha desaparecido o afeto. Assim, 
pode haver desafeto entre pai e filho, mas o direito impõe o dever de 
afetividade. Além dos fundamentos contidos nos artigos 226 e seguintes 
da Constituição, ressalta o dever de solidariedade entre os membros da 
família (art. 3º, I, da Constituição), reciprocamente entre pais e filho (art. 
229) e todos em relação aos idosos (art. 230). A afetividade é o princípio 
jurídico que peculiariza, no âmbito da família, o princípio da solidariedade. 

 

 

 E DIAS (2006, p. 107) esclarece: 

 

 

A lei obriga e responsabiliza os pais no que toca aos cuidados com os filhos. 
A ausência desses cuidados, o abandono moral, viola a integridade 
psicofísica dos filhos, bem como o princípio da solidariedade familiar, 
valores protegidos constitucionalmente. Esse tipo de violação configura 
dano moral. Quem causa dano é obrigado a indenizar. A indenização deve 
ser em valor suficiente para cobrir as sequelas psicológicas mediante 
tratamento terapêutico. 

 

 

 Ainda há muito o que se avançar nessa seara, mas a legislação, doutrina e 

jurisprudência, caminham cada vez mais em sintonia rumo a essa direção.  

 O direito tem um dever ético e moral perante nossa sociedade e não pode se 

omitir de se posicionar diante de violações aos valores e princípios constitucionais 

amplamente difundidos como base da nossa Nação. Inclusive, buscando auxílio de 

outras áreas do conhecimento, para juntos atuarem com o primordial objetivo de se 

atingir o fim almejado de resguardar, sobretudo, a dignidade da pessoa humana. 
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4. O DANO INJUSTO COMO DANO INDENIZÁVEL 

 

 

 Quando falamos em indenização, temos em mente a compensação por um 

transtorno que foi gerado, onde o culpado foi punido e a vítima teve sua perda 

amenizada, ou seja, nos remete a ideia de justiça. 

 Porém, quando falamos em dano indenizável, nos remete a ideia de que 

haveria dano que não seria indenizável, não atingindo esse conceito de justiça. Isso 

se dá pelo fato de que nosso senso de justiça é o de querer sempre achar um 

culpado para responsabilizar por qualquer dano percebido. Nas palavras de 

(PEREIRA, 2001, p. 18) “para todo o dano, a sociedade sente necessidade de 

encontrar um causador e obter dele a compensação para a vítima”. 

 No entanto, devemos nos atentar que o dever de indenizar deve ser imposto 

por lei. Nesses casos, a ideia de justiça não se dá considerando, meramente, o 

senso comum, mas de acordo com a orientação expressa na legislação vigente. 

 Observe que não estamos nos referindo a qualquer tipo de dano, pois alguns 

danos não ensejam responsabilidade civil, não causam distúrbio inadmissível na 

ordem social ao ponto de motivar a interferência jurídica, tratando-se de meros 

transtornos da vida cotidiana e, portanto, devem ser suportados pela vítima. Nestes 

casos, observa-se a presença de algum excludente de responsabilidade, quais 

sejam: fato exclusivo da vítima; fato exclusivo de terceiro; e caso fortuito ou força 

maior  

 Assim, no que tange ao direito, para que o dano seja passível de reparação 

ou compensação, ele deve estar qualificado em norma jurídica pré-existente, 

configurando-se assim como dano injusto. Ou seja, a partir do momento que existe 

previsão legal que enquadre determinado dano como juridicamente intolerável, este 

será considerado um dano injusto e, portanto, passível de reparação. 

 Infere-se, assim, que para ser configurado como dano injusto, não basta a 

lesão/prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial do ofendido, mas é indispensável que 

a lesão tenha sido a interesse juridicamente tutelado.  

 Contudo, conforme esclarecido anteriormente, a sociedade está em constante 

transformação e as relações sociais modificam-se e evoluem a passos largos. Com 

isso, situações inusitadas vão surgindo e novos conflitos vão sendo levados à 
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apreciação do judiciário. Assim, nas palavras de (SCHREIBER, 2005, p. 59) “na 

medida em que novos interesses, sobretudo de natureza existencial, passam a ser 

considerados pelas cortes como merecedores de tutela, consubstancia-se a sua 

violação em um novo dano ressarcível.” 

 Portanto, os danos que foram mencionados ao longo deste trabalho são 

considerados espécies de danos injustos. 
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5. CONCLUSÃO 

 

  

 Não há como negar que o Instituto da Responsabilidade ivil é uma das 

matérias mais necessárias e, portanto, mais estudadas desde as sociedades 

antigas. 

 Na atualidade, a nossa sociedade está em constante transformação. Isso se 

dá, principalmente, em virtude da evolução tecnológica das relações sociais. 

 Esse cenário dá origem a novas formas de organização social, e, 

consequentemente, o direito também sofrem profundas transformações.  

 Neste contexto, doutrina e jurisprudência passam a reconhecer a necessidade 

de prover tutela irrestrita aos Direitos de Personalidade, devido ao surgimento 

massivo de  novos conceitos de danos extrapatrimoniais. 

 O reconhecimento de Novos Danos, na seara dos Danos Injustos, corroboram  

para a quebra de paradigmas anteriormente enraizados nos tribunais. 

 Teorias tradicionalmente reconhecidas, como a do nexo-causal, passam a não 

mais asseverar a reparação do dano à vítima. 

 A partir de então, surge na doutrina e jurisprudência um novo olhar acerca do 

nexo de causalidade, criando novas teorias e relativizando-o, a fim de assegurar, 

precipuamente, a reparação à vítima. 

 Essa nova visão tem embasamento, sobretudo, no consagrado princípio 

Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, em seu mais amplo sentido. 

 Contudo, apesar de se mostrar uma eficaz solução para não condenar a 

vítima a arcar sozinha com os resultados do dano que comprovadamente sofreu, por 

vezes, ensejam decisões judiciais desprovidas de fundamentação legislativa.  

 Em virtude disso, vem sendo formada uma jurisprudência controversa de   

resultados catastróficos. 

 No entanto, é notório que isso não pode servir de entrave para consecução do 

objetivo primordial de prover o ressarcimento à vítima, garantindo, assim, a máxima 

proteção a todas as esferas da Dignidade da Pessoa Humana. 

 Portanto, essa nova realidade que vem se erigindo, configura-se  como 

verdadeira valorização da Dignidade da Pessoa Humana, em todos os aspectos 

inerentes ao Direito de Personalidade, os quais, de fato, merecem esse 
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reconhecimento, de especial atenção e proteção 
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