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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo identificar quais critérios são utilizados pelo juiz, para 

quantificação indenizatória no dano moral. Partiu-se da hipótese de que não existem critérios 

objetivos, nem regras pré definidas de valor nos julgamentos em questão. Identificou-se a 

responsabilidade civil como importante instituto jurídico na proteção das pessoas. Verificou-

se que desde a antiguidade, no direito de outros países da Europa e da América Latina, muito 

se relutou em aceitar a reparação do dano moral. Constatou-se que no Brasil a Constituição de 

1988 pacificou esse entendimento, originando na doutrina, teorias sobre as funções da 

reparação civil, quais sejam: função compensatória, punitiva, eclética, além do 

enriquecimento ilícito. Procurou-se identificar os critérios utilizados pelo juiz na 

quantificação do dano moral. Detectou-se que os critérios mais considerados pelos julgadores 

são: as condições econômicas das partes, a conduta dos agentes, o grau de culpa, a intensidade 

da lesão, a condição pessoal do ofendido, os padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, 

somados ao livre e prudente arbítrio do juiz. Ao final, efetuou-se pesquisa no repositório da 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça, 

colhendo posicionamentos que indicam as tendências atuais, acerca do caso. 

 

PALAVRAS CHAVES: DANO MORAL, CRITÉRIOS, QUANTIFICAÇÃO. 

 

 



INTRODUÇÃO 

A responsabilidade civil é um instituto jurídico, que vem representando no direito 

pátrio, importante instrumento na proteção da esfera jurídica das pessoas. 

Notadamente, após a Constituição de 1988, com a valorização da dignidade da 

pessoa humana, seus efeitos fizeram-se mais evidentes, amoldando situações que até pouco 

tempo não eram aceitas, como o de proporcionar a cada um, na medida em que é lesado em 

seu bem jurídico, o que realmente é seu, às custas daquele que o tenha privado desse bem. 

A questão do dano, na responsabilidade civil, já é muito antiga, podendo-se até 

afirmar, que um depende do outro para efetivamente existir. Entretanto, mesmo encontrando 

situações que já o admitissem desde o Código de Hamurabi, na antiguidade, e também no 

direito comparado, no Brasil, somente o dano material era bem aceito. Porém, o dano moral, 

sofria grande relutância em sua aceitação, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, as 

quais entendiam, que por não haver texto positivado a respeito, ser insuscetível sua 

mensuração. 

A Constituição de 1988, pacificou de vez sua existência, bem como a imperatividade 

de sua reparação.  

Da mesma forma, o Código Civil de 2002, seguindo o ordenamento maior, 

estabeleceu a responsabilidade de reparar àqueles que causam danos a outrem. 

O ordenamento jurídico legal, era o fundamento que faltava, para que doutrina e 

jurisprudência, até então hesitantes, passassem a aceitá-lo na forma mais ampla e irrestrita 

possível. 

Superado esse obstáculo, surgiu para os operadores do direito, missão não menos 

árdua, que era o de encontrar, a partir de então, critérios capazes de encontrar o valor ideal, a 

fim de mitigar a dor sentida no íntimo do ser humano lesionado. 

Diante da lacuna existente no direito positivo brasileiro, no que concerne ao quantum 

indenizatório por dano moral, não poderia essa questão, pela importância revestida, ser 

vencida pelos negativistas, frente a natural dificuldade de mensuração valorativa. 

Assim, o papel do magistrado, revelou-se de fundamental importância, nessa análise 

de fatores objetivos e subjetivos. Seu livre arbítrio, os critérios sopesados dentro de cada caso, 

a observação de julgados semelhantes, as teorias das funções compensatória, punitiva, social, 

a preocupação com o enriquecimento ilícito ou sem causa, são agruras que, hodiernamente, 
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incomodam os magistrados, pois se deparam quantificando sentimentos extremamente 

subjetivos, como a dor impingida pela ofensa injusta, a alguém. 

O tema escolhido teve como objetivo exatamente descobrir que critérios são 

utilizados pelos julgadores, quando diante de uma indenização por danos morais, para a 

prudente definição de seu valor. 

Apesar de saber das dificuldades em se obter de forma clara o conjunto de critérios 

pela peculiaridade de cada caso, mas por entender haverem fatores basilares que norteiam a 

pesquisa jurídica, o trabalho buscou, na ampla doutrina e jurisprudência do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justiça, identificar de maneira mais 

abrangente possível, os fundamentos, que por não haver regra positivada a respeito, formam o 

convencimento do magistrado. 

Assim, pretende-se com o presente trabalho, clarear entendimento, relativo aos 

critérios objetivos e subjetivos utilizados, que pela reiteração apresentada, melhor trilham o 

caminho, para uma eficaz fixação do quantum indenizatório no dano moral. 
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1. A RESPONSABILIDADE CIVIL E O DANO MORAL 

1.1. DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

1.1.1. Conceito de responsabilidade civil 

O conceito de responsabilidade civil, é delineado por diversos autores, como sendo o 

fato de alguém se constituir garantidor de algo, por ato seu praticado contra outra pessoa. Essa 

garantia consiste, na maioria das vezes, no dever de indenizar. Maria Helena Diniz, nesse 

sentido, conceitua: 

O vocábulo “responsabilidade” tem origem no latim respondere, significando o fato 
de alguém ter se constituído garantidor de algo. Tal termo contém, portanto, a raiz 
latina spondeo, fórmula pela qual se vinculava, no direito romano, o devedor nos 
contratos verbais. (DINIZ, 1998, p. 33)1. 

 

A mesma autora, após citar Serpa Lopes, complementa seu conceito de 

responsabilidade civil ao definir: 

Com base nessas considerações poder-se-á definir a responsabilidade civil como a 
aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial 
causado a terceiros em razão de ato próprio imputado, de pessoa por quem ele 
responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), 
ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva). (DINIZ, 1998, p. 
34)2. 

 

Em sentido amplo, Sílvio de Salvo Venosa expõe seu ponto de vista em relação ao 

conceito da responsabilidade civil, especificando: “a responsabilidade civil, em sentido 

amplo, encerra a noção em virtude da qual se atribui a um sujeito o dever de assumir as 

conseqüências de um evento ou de uma ação” (VENOSA, 2003, p. 12). 

 

                                                
1 Sobre essas conceituações, a autora sugere a consulta de: SERPA LOPES, M. M. de. Curso de direito civil. v. 5. Fontes 
acontratuais das obrigações-responsabilidade civil. Rio de Janeiro: F. Bastos, 1962, p. 187-188; DIAS, J. de A. Da 
responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1979, v.1, p. 2-3; BONNECASE, J. Précis de droit civil. 1934, t. 2, n. 471. 
2 Concepção da autora baseada nas idéias de: MELLO, O. A. B. de. Conceito de responsabilidade e Responsabilidade civil. 
RDPubl, São Paulo, v. 3, item 23, 1968; NETO, F. do S. A. Responsabilidade Civil-II. In: Enciclopédia Saraiva de Direito, 
v. 65, p. 347; BITTAR, C. A. Responsabilidade civil nas atividades nucleares, tese apresentada no concurso de livre-
docência em direito civil na Faculdade de Direito da USP, 1982, p. 24. 
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E ao referir-se ao dever de indenizar, prossegue: “na realidade, o que se avalia 

geralmente em matéria de responsabilidade é a conduta do agente, qual seja, um 

encadeamento ou série de atos ou fatos, o que não impede que um único ato gere por si o 

dever de indenizar” (VENOSA, 2003, p.12).  

 

Descrevendo sobre os efeitos da responsabilidade civil, Maria Helena Diniz, 

assevera: 

Se se caracterizar a responsabilidade, o agente deverá ressarcir o prejuízo 
experimentado pela vítima. Desse modo, fácil é perceber que o primordial efeito da 
responsabilidade civil é a reparação do dano, que o ordenamento jurídico impõe ao 
agente. A responsabilidade civil tem, essencialmente, uma função reparadora ou 
indenizatória. Indenizar é ressarcir o dano causado, cobrindo todo o prejuízo 
experimentado pelo lesado. Todavia, assume, acessoriamente, caráter punitivo. 
(DINIZ, 1998, p. 113)3. 

 

Carlos Alberto Bittar, ao entender que quando ocorre o dano, caberá ao lesado ser 

indenizado às custas do lesionador, em nome do restabelecimento do equilíbrio social 

rompido, afirma: 

Havendo dano, produzido injustamente na esfera alheia, surge a necessidade de 
reparação, como imposição natural da vida em sociedade e, exatamente, para a sua 
própria existência e o desenvolvimento normal das potencialidades de cada ente 
personalizado. É que investidas ilícitas ou antijurídicas no circuito de bens ou de 
valores alheios perturbam o fluxo tranqüilo das relações sociais, exigindo, em 
contraponto, as reações que o Direito engendra e formula para a restauração do 
equilíbrio rompido. (BITTAR, 1997, p. 20). 

 

Percebe-se, portanto, na definição da responsabilidade civil a idéia da reposição, da 

equivalência de contra prestação, ou a própria correspondência entre o ato praticado a outrem 

e sua imposição de reparabilidade, para restabelecer o equilíbrio social que foi afetado diante 

do ato lesionador. 

Maria Helena Diniz(1998, p.110 e 111), classifica a responsabilidade civil em três 

grandes espécies e suas subdivisões, quais sejam: quanto ao seu fato gerador, em relação ao 

seu fundamento e relativo ao agente, que serão vistos adiante. 

1.1.2. Responsabilidade civil quanto ao seu fato gerador 

Nesta classificação encontramos dois tipos de responsabilidade, a contratual e a 

extracontratual. A contratual é aquela decorrente da inexecução de um contrato, ou seja, 

quando as partes, unilateral ou bilateralmente, estipulam as regras e as obrigações de ambos. 
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No caso de uma não cumprir o contratado, surge a responsabilidade por seu ato, desde que 

resulte em dano à outra. Não há neste tipo de responsabilidade a necessidade de comprovação 

de culpa do agente, posto que o próprio contrato assim já a prevê. A responsabilidade 

extracontratual ou aquiliana é aquela que não possui relação obrigacional anterior, estipulada 

pelas partes. Ela decorre simplesmente de um ato de inobservância de lei ou de uma lesão a 

um direito, resultando disso, dano ao ofendido. Como não existe contrato, esta 

responsabilidade depende, para ser possível a reparação do dano, da comprovação de culpa do 

agente. 

1.1.3. Responsabilidade civil em relação ao seu fundamento 

Esta classificação é a que concentra, talvez, a parte mais importante da 

responsabilidade, aquela em que trata da necessidade de comprovação ou não da culpa, para 

se configurar a responsabilidade na reparação do dano. Daí a classificação trazer a 

responsabilidade objetiva e a subjetiva, sobre as quais se refere: 

1.1.3.1. Responsabilidade civil objetiva 

A responsabilidade objetiva, diferentemente da subjetiva é aquela na qual o elemento 

culpa é dispensável. Para que se configure a necessidade de reparação, basta que tenha havido 

o ato ilícito, e exista o nexo causal entre esse ato e o dano. Perquire-se nesse tipo de 

responsabilidade, além da inexistência propriamente dita da culpa, também aquela presumida, 

quando, por exemplo, a própria atividade desenvolvida pelo autor do dano, implica em risco a 

outras pessoas, prescindindo assim a vítima de efetuar prova de qualquer culpabilidade do 

autor para fazer jus à correspondente indenização. Portanto, devido a sua amplitude, a 

responsabilidade civil objetiva ocorre somente nos casos em que a lei expressamente tenha 

previsto. Assim, define o novo Código Civil Brasileiro, em seu artigo 927, parágrafo único, 

quando cita: 

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. 
(BRASIL, 2002, p. 178). 

 

Da mesma forma, ao referir-se inexistência da obrigatoriedade de culpa, para o dever 

de reparar neste tipo de responsabilidade, Sílvio de Salvo Venosa assegura: “na 

                                                                                                                                                   
3 Concepção da autora baseada nas idéias de BITTAR (1982, p. 74); RODRIGUES (1983, p. 201); VARELA (1977, p. 229). 
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responsabilidade civil objetiva, como regra geral, leva-se em conta o dano em detrimento do 

dolo ou da culpa. Desse modo, para o dever de indenizar, bastam o dano e o nexo causal, 

prescindindo-se da prova de culpa” (VENOSA, 2003, p.18).  

1.1.3.2. Responsabilidade civil subjetiva 

A regra geral do direito brasileiro, especialmente aquela preceituada no artigo 927 

caput, do novo Código Civil, é a da responsabilidade civil subjetiva. A responsabilidade 

subjetiva, conforme se define, é aquela que gera ao agente o dever de indenizar ao lesado, por 

constar em seu ato, além dos elementos, ilicitude, nexo causal e dano, também a culpa. Assim 

prevê o referido artigo do novo ordenamento: “aquele que por ato ilícito (arts.186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” ( BRASIL, 2002, p. 178). 

Nesse sentido, Sílvio de Salvo Venosa, com propriedade define: 

Reiteramos, contudo, que o princípio gravitador da responsabilidade extracontratual 
do Código Civil é o da responsabilidade subjetiva, ou seja, responsabilidade com 
culpa, pois esta também é a regra traduzida no Novo Código, no caput do artigo 927. 
(VENOSA, 2003, p. 15). 

 

Maria Helena Diniz, da mesma forma, professa: “no nosso ordenamento jurídico 

vigora a regra geral de que o dever ressarcitório pela prática de atos ilícitos decorre da culpa, 

ou seja, da reprovabilidade ou censurabilidade da conduta do agente” (DINIZ, 1998, p. 38).  

 

Desta forma, com fulcro no novo Código Civil Brasileiro, consubstanciado pelos 

autores referenciados, permite-se afirmar que a responsabilidade extracontratual subjetiva é a 

regra geral utilizada por nosso ordenamento jurídico, ou seja, quando não for previamente 

previsto em lei de forma contrária, ou diferentemente avençado entre as partes 

contratualmente, impera o princípio de que, para haver responsabilidade indenizatória, não 

basta a presunção de culpa, nem somente o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o agente deve 

ser também culpado. Portanto, neste tipo de responsabilidade, o ato que ensejou o dano deve 

ter sido oriundo de negligência, imprudência ou imperícia, três elementos basilares da culpa. 

1.1.4. Responsabilidade civil relativo ao agente 

Esta classificação restringe-se ao agente que praticou o ato resultante no dano a ser 

reparado. É a imputação ao próprio causador. Assim, pode a responsabilidade ser direta, 

quando o agente por sua ação ativa ou omissão, causou dano a outrem. É ato seu, próprio, o 

que gera a obrigação de reparar. A responsabilidade pode ser também indireta, quando o ato 
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causador do dano não foi da própria pessoa, mas sim de terceiro, que por dever legal, ou 

compromisso esteja sob a responsabilidade daquele. Neste tipo de responsabilidade, mesmo 

não sendo próprio o ato, uma vez provado o vínculo com o terceiro ou a coisa, surge para o 

causador indireto o dever de reparação do dano. 

 

1.2. DEFINIÇÃO DE DANO 

Segundo definição de J.M. Othon Sidou, em dicionário jurídico da Academia 

Brasileira de Letras Jurídicas(1991, p.164),  dano provém do latim damnum, que significa 

ação ou omissão ilícita com repercussão na esfera jurídica de outra pessoa. Essa repercussão, 

está ligada ao fato de causar prejuízo, quer de ordem material, quanto de ordem moral. 

O dano é um dos pressupostos da responsabilidade civil, sendo que sem este não se 

pode estabelecer aquela. Nessa linha, Maria Helena Diniz, define: “o dano é um dos 

pressupostos da responsabilidade civil, contratual ou extracontratual, visto que não poderá 

haver ação de indenização sem a existência do prejuízo” (DINIZ, 1998, p. 55 4). 

Clayton Reis (1998, p. 45), de maneira clara e objetiva define: “o dano emerge de 

toda lesão ocorrida em nosso patrimônio”.  

No mesmo sentido, o citado autor, referindo-se ao sentido etimológico do dano, 

professa: 

Segundo a definição do romano Paulus, é o prejuízo causado, em virtude de ato de 
outrem, que vem causar diminuição patrimonial. Ou seja, desde a antiguidade o dano 
vem sendo considerado como o prejuízo causado pela ação contrária à norma legal, 
do qual decorra a perda ou desfalque ao patrimônio do lesionado. De Plácido e Silva 
conceitua como sendo derivada do latim damnum, genericamente significa todo mal 
ou ofensa que tenha uma pessoa causado a outrem, da qual possa resultar uma 
deterioração ou destruição à coisa dele ou um prejuízo a seu patrimônio. (REIS, 
1998, p. 3). 

 

O dano, portanto, define-se, como uma diminuição a um bem jurídico de outrem, 

motivada por uma ação do causador. Desta maneira, S.J. de Assis Neto, prescreve:  

Sendo assim, cumpre arraigar uma definição mais atual de dano, segundo a qual este 
é uma diminuição ou subtração de um bem jurídico. Tal conceito é mais amplo, 
tendo em vista que, ao se tratar de bem jurídico, pode-se vislumbrar, analiticamente 
a existência de dano moral. (ASSIS NETO, 1998, p. 31). 

                                                
4Sobre essa questão, a autora sugere, entre outros, a consulta de: CAHALI, Y. S. Dano (Direito Civil). In Enciclopédia 
Saraiva do Direito, v. 22, p. 204; CARNELUTTI. II dano e il reato. Padova, 1930, p. 181; DEMOGUE, René. Traité des 
obligations em général. 1928, v. 4, p. 27; ZANNONI, A. Eduardo. El daño en la responsabilidad civil. Buenos Aires: 
Astrea, 1982, p. 1. 
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No mesmo sentido, Orlando Gomes preceitua: 

Conceito de dano. Desenvolve-se tendência para considerar plausível o dano moral 
ao lado do dano material, que é eminentemente patrimonial. Por isso, escritores 
modernos definem o dano como a diminuição ou subtração de um bem jurídico 
(Fórmica), a lesão de um interesse (Trabuchi). Para haver dano, é preciso, 
intuitivamente, que a diminuição se verifique contra a vontade do prejudicado. 
(GOMES, 2000, p. 270). 
 
 

Ante o exposto, percebe-se  que o dano decorre de ato do lesionador, capaz de causar 

uma diminuição ao patrimônio de outrem. 

1.2.1. O dano patrimonial ou material 

Neste tipo de dano, a lesão verificada é aquela ocorrida no patrimônio da pessoa. O 

dano em si é, pois, o prejuízo sofrido nos bens jurídicos daquele que sofre os efeitos do ato ou 

fato que determinou. Nos danos patrimoniais ou materiais, o objetivo maior da reparação é em 

síntese, a reposição do bem lesionado ao seu estado anterior, de forma a permitir ao 

prejudicado a satisfação integral daquilo que se danificou ou se perdeu total ou parcialmente, 

o que deve ser feito, da forma mais ampla possível, de sorte que a vítima sinta-se 

efetivamente ressarcida. Tecendo considerações acerca desse tipo de dano, Clayton Reis diz 

que: 

Os danos patrimoniais são aqueles que atingem os bens e objetos de natureza 
corpórea ou material. Por conseqüência, são suscetíveis de imediata avaliação e 
reparação. Afinal, os bens materiais podem ser reconstituídos ou ressarcidos - todos 
possuem valor econômico no campo das relações negociais5. (REIS, 1998, p. 8). 

 

No mesmo sentido, Antonio Jeová Santos, ao definir dano material, afirma: “o 

prejuízo suscetível de apreciação pecuniária, materializado por dano emergente ou por lucro 

cessante é dano patrimonial. Recai sobre bens e coisas da vítima. Sobre o seu domínio e 

posses” (SAN TOS, 2003, p. 114). 

O dano patrimonial ou material, portanto,  é aquele passível de reparação total ou 

parcial, de forma a se restabelecer o estado anterior, alterado pelo efeito do ato lesionador. 

 

                                                
5 Para José de Aguiar Dias (1995, apud REIS, 1998), “o dano material nunca é irreparável: dada a sua ocorrência, ou se 
restaura a situação anterior ou se integra o patrimônio mediante o equivalente pecuniário do desfalque, intervindo, ademais, 
os juros de mora para ajustar a compensação à maior ou menor duração do dano”.  
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1.2.2. O dano moral 

Define-se dano moral, como aquele, que atinge a pessoa na sua esfera 

extrapatrimonial, diferente de seu patrimônio ou de seus bens materiais, que por isso, não 

poderá ser restituída ao estado anterior, nem substituída por outro, ou ainda, como cita 

Américo Luiz Martins da Silva: “a expressão dano moral deve ser reservada exclusivamente 

para designar o agravo que não produz qualquer efeito patrimonial” (SILVA, 1999, p. 36).  

E continua: “dano moral é, pois, a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a 

outrem” (SILVA, 1999, p. 37).  

Wilson Melo da Silva, citado por Assis Neto (1998), complementa: 

Conforme Wilson Melo da Silva, “danos morais são lesões sofridas pelo sujeito 
físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, estendendo-se por 
patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, o conjunto de tudo 
aquilo que não seja suscetível de valor econômico”. (SILVA, 1955, apud ASSIS 
NETO, 1998, p. 36) 

 

De forma semelhante, Orlando Gomes (2000, p. 271) define dano moral: “a 

expressão dano moral deve ser reservada exclusivamente para designar o agravo que não 

produz qualquer efeito patrimonial”.  

Yussef Said Cahali define de maneira esclarecedora o fundamento do dano moral, ao 

citar: 

Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios 
elementos; portanto, “como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um 
valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 
liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os 
demais sagrados afetos”; classific ando-se, desse modo, em dano que afeta a “parte 
social do patrimônio moral” (honra reputação, etc.) e dano que molesta “a parte 
afetiva do patrimônio moral” (dor tristeza, saudade, etc; dano moral que provoca 
direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral 
puro ( dor tristeza etc.). (CAHALI, 2000, p. 20). 

 

Sílvio de Salvo Venosa, em importante esclarecimento acerca da responsabilidade 

civil e o dano, descreve: 

Somente haverá possibilidade de indenização se o ato ilícito ocasionar dano. Cuida-
se, portanto, do dano injusto. Em concepção mais moderna, pode-se entender que a 
expressão dano injusto traduz a mesma noção de lesão a um interesse, expressão que 
se torna mais própria modernamente, tendo em vista ao vulto que tomou a 
responsabilidade civil. (VENOSA, 2003, p. 32). 

 

Assim, para a indenização dos danos morais, haja vista a impossibilidade real da 

reposição ao estado anterior, diante das peculiaridades que cada caso apresente, a reparação 

há que ter contornos de compensação, minimização da dor sofrida, a fim de, ao menos, 
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mitigar o mal sofrido injustamente. Definindo sua concepção de dano moral, S. J. de Assis 

Neto, descreve: “por tais raízes, o dano moral, na minha concepção, é a lesão ao patrimônio 

jurídico materialmente não apreciável de uma pessoa. É a violação do sentimento que regre os 

princípios morais tutelados pelo direito” (ASSIS NETO, 1998, p.36).  

Ainda esclarecendo sobre certas condições para o dano ser indenizável, Silvio Sávio 

Venosa complementa: 

O dano ou interesse deve ser atual e certo; não sendo indenizáveis, a princípio, 
danos hipotéticos. Sem dano ou sem interesse violado, patrimonial ou moral, não se 
corporifica a indenização. A materialização do dano ocorre com a definição do 
efetivo prejuízo suportado pela vítima. (VENOSA, 2003, p. 28). 

 

No Brasil, apesar da doutrina vir discutindo sua existência, o dano moral só se 

efetivou em 1966, quando o Supremo Tribunal Federal admitiu, pela primeira vez, sua 

reparação. Mesmo assim a jurisprudência continuou hesitante até 1988, quando, por força de 

texto constitucional expresso, a reparabilidade do dano moral tornou-se incontestável. 

Assim, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2000a), em seu artigo 5º, V define 

a necessidade de reparação dos danos morais, ao citar: “é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”.  

O Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002), seguindo a lei maior, consagrou a 

responsabilidade civil subjetiva no caput e objetiva no parágrafo único do artigo 927, sendo 

que no artigo 186 previu a reparação do dano exclusivamente moral.  

A questão da responsabilidade civil, portanto, encontra-se intimamente ligada ao 

aspecto conhecido como dano, sendo que este por sua vez, redunda na ocorrência de alguma 

espécie de prejuízo que pode ser tanto de ordem patrimonial como extrapatrimonial. 

Diz-se, pois, que toda lesão ocasionada a qualquer bem jurídico é considerado dano, 

o qual por seu turno, acarreta um prejuízo, que ocasionará uma diminuição do patrimônio da 

pessoa atingida, seja material ou moral. 

A responsabilidade civil ocupa relevante função na apreciação dos danos verificados 

na órbita do patrimônio jurídico das pessoas. Danos estes que podem atingir a esfera 

patrimonial ou extrapatrimonial do lesado. Encontra-se, pois, a responsabilidade civil calcada 

em três pressupostos primordiais: a existência do ato que ensejou o dano, o nexo de 

causalidade e o dano verificado. Nos casos de responsabilidade subjetiva, existe ainda o 

quarto pressuposto, que é a culpa. 

Não há, assim, como falar em responsabilidade civil sem ter em mente a idéia do 

dano, vez que este está intimamente ligado a teoria adotada pelo legislador pátrio, fazendo 
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parte da estrutura que fundamentou a concepção clássica daquela, asseverando-se assim, que 

para a obrigação de indenizar hão de concorrer todos os pressupostos anteriormente citados. 

Agostinho Alvim, citado por Carlos Roberto Gonçalves, assegurou:  

O termo dano, em sentido amplo, vem a ser a lesão de qualquer bem jurídico, e aí se 
inclui o dano moral. Mas, em sentido estrito, dano é, para nós, a lesão do 
patrimônio; e patrimônio é o conjunto das relações jurídicas de uma pessoa, 
apreciáveis em dinheiro. Aprecia-se o dano tendo em vista a diminuição sofrida no 
patrimônio. Logo, a matéria do dano prende-se à da indenização, de modo que só 
interessa o estudo do dano indenizável. (ALVIM, 1972, apud GONÇALVES, 1994, 
p. 377). 

 

Humberto Theodoro Junior é enfático ao afirmar a configuração do dano e seu dever 

de indenizar, citando: 

Para, no entanto, chegar-se à configuração do dever de indenizar, não será suficiente 
ao ofendido demonstrar sua dor. Somente ocorrerá a responsabilidade civil se se 
reunirem todos os elementos essenciais: dano, ilicitude e nexo causal. (THEODORO 
JUNIOR, 2001, p. 6). 

 

Conclui-se, pois, que o dano no âmbito da responsabilidade civil, caracteriza-se por 

toda lesão praticada pelo ofensor, a bem jurídico de determinada pessoa vindo a causar 

prejuízo de ordem material ou moral, sendo necessária a presença do nexo de causalidade 

entre o ato ilícito e o dano por ele produzido para a efetiva configuração. Deflui-se ainda, que 

na classificação de dano, a principal divisão é entre o dano material e o moral. O primeiro, já 

há muito aceito pela doutrina e jurisprudência, ocorre quando o prejuízo é de ordem material e 

suscetível, portanto, de indenização, capaz de devolver ao ofendido seu estado anterior. O 

segundo, dano moral, de ordem extremamente imaterial, é aquele que atinge direitos de 

personalidade, dor interior, que apesar de difícil constatação, é passível de reparação. 

Assim, o dano, intimamente ligado a responsabilidade civil de indenizar, vem sendo 

discutido, e de certa forma aceito, tanto no aspecto material, quanto moral, desde a 

Antigüidade,  como adiante veremos.  

1.3. O DANO MORAL NA ANTIGÜIDADE 

 1.3.1. Os Códigos de Ur-Nammu, Hammurabi e Manu 

Na evolução histórica do direito, em período que antecedeu os próprios romanos, 

registrou-se nos Códigos de Ur-Nammu, Hammurabi e de Manu sinais evidentes de que já 
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naquela época, de certa forma, era preconizado o que hoje é conhecido como dano moral, 

encontrando-se no histórico dos povos primitivos, várias questões que indicavam esta 

afirmativa. 

O Código de Ur-Nammu, mais antigo cerca de trezentos anos que o de Hammurabi, 

previa, além da pena de Talião, também a reparação pecuniária a quem sofresse o dano. Nesse 

sentido Américo Luiz Marins da Silva descreve: 

No código de Ur-Nammu, dificilmente seria de se supor que a reparação pelos danos 
morais não se apresentava codificada de maneira vinculada às linhas usuais da 
clássica lei de talião, como acontecia entre quase todos os povos antigos. No 
entanto, surpreendentemente, neste código admitia-se a reparação por pena 
pecuniária. (SILVA, 1999, p. 65). 

 

O Código de Hammurabi, não possuía regras amplas e gerais a respeito da reparação 

do dano, sendo que alguns preceitos aplicavam-se a casos especiais, entendendo-se neles a 

defesa do mais fraco, perante o mais forte. Como em quase todas as legislações dos povos 

primitivos, vigorava a norma de Talião, que consistia na reparação do dano, em forma de 

vingança ao ofensor. Porém, o Código previa penas pecuniárias, como forma de diminuição 

do patrimônio do ofensor, que além de satisfazer o ofendido, excluía o direito de vingança. 

Nesse sentido Américo Luiz Martins da Silva adverte: 

Portanto, já naquele Código germinava a idéia de que resultou, nos tempos atuais a 
chamada “teoria da compensação econômica”, que constitui uma satisfação nos 
casos de danos extrapatrimonial e que nasceu com exceção ao direito de vindita ou 
direito de vingança. (SILVA, 1999, p. 70). 

 

O Código de Manu representou avanço em relação ao Código de Hammurabi, vez 

que, procurava evitar a pena de Talião, substituindo-a por indenização de valor pecuniário, 

arbitrado pelo próprio causador do dano. Ao citar o Código de Manu, o mesmo autor 

continua: 

Assim, o aspecto diferenciativo entre o Código d Hammurabi e o Código de Manu 
era o de que, enquanto no primeiro a vítima ressarcia-se à custa de outra lesão 
levada a efeito no lesionador, no Código de Manu o era às expensas de um certo 
valor pecuniário, arbitrado pelo lesionador. (SILVA, 1999, p. 67). 

 

Percebe-se, portanto, que desde a Antigüidade, já existiam pressupostos de aceitação 

do dano moral, obviamente adequado a cultura do povo da época. 

1.3.2. O dano moral no direito romano 

Apesar de não haver unanimidade entre os autores, a reparação do dano moral já era 

conhecida na Roma antiga. 
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A própria Lei das XII Tábuas estabelecia a necessidade de indenização, imputada, 

entre outros casos, àquele que avariasse um membro de outro, sem entrar posteriormente em 

acordo. 

Com o passar do tempo, passou-se a aceitar também a reparação pecuniária, para os 

casos de injúria, por se entender que ela atingia um bem extrapatrimonial do ofendido. 

Nesse sentido, Silva elucida: 

Como vimos, a vítima, perante o juízo colegiado, para obter uma certa soma em 
satisfação ou reparação de injúrias, em sentido estrito, cometidas contra si, dispunha 
da ação pretoriana a que se denominava actio de injuriis aestimandis. (SILVA, 
1999, p. 79). 

 

Como se percebe, já na época do jus romanum, a noção, a idéia da existência de dano 

moral e respectiva reparação já era proclamada.  

 

1.4. O DANO MORAL NO DIREITO ESTRANGEIRO 

1.4.1. Na Alemanha 

No direito alemão verificou-se, que a questão do dano moral foi bastante 

controvertida, pois, ilustres mestres do direito colocavam-se contra a possibilidade de sua 

reparação. Dentre eles pode-se apontar Savigny, que na obra “Traité de Droit Romain” (v. I, 

p. 330), citado por Wilson Melo da Silva, expõe seu posicionamento ao descrever: 

Os direitos originários - bens inatos, inerentes ao homem pelo simples fato de ser 
homem, tais como: o de locomoção, o do respeito à sua pessoa e à liberdade, etc., 
constituem uma classe à parte, posta em esfera transcendente à dos demais direitos. 
E por isso mesmo, porque tais direitos originários se situem para lá da linha de 
alcance da tutela dos direitos comuns, não seriam, quando postergados, suscetíveis 
de restauração, pelos meios ordinários de proteção jurídica. (SAVIGNY, s/d, apud 
SILVA, 1983, p. 69).  

 

O B.G.B, ou Código Civil Alemão, também não estabelecia claramente sua tendência 

em aceitar a reparação dos danos morais. Foi, no entanto, suprido em parte, pelo Busse 

(penitência, castigo, multa), o qual previa que a pena estipulada em ilícito penal, revertia-se 

em benefício do ofendido, sendo personalíssimo esse direito à indenização. Nesse sentido, 

Wilson de Melo Silva, citado por Américo Luiz Martins da Silva, define: 
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Resumidamente, Wilson Melo da Silva, conclui que a Busse ou Bube, embora 
oriunda do Código Penal, não é pena criminal propriamente dita. É indenização ao 
lesado, reparação e compensação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, 
concedida apenas nos casos singulares de injúrias e lesões corporais, contendo em si, 
por presunção legal e invencível, a soma de todos os danos experimentados, em tais 
casos, pelo ofendido. (SILVA, 1983, apud SILVA, 1999, p. 79). 
 
 

O direito alemão, conforme evidenciado, não era claro quanto a aceitação dos danos 

morais, suscitando, por isso, muita controvérsia na doutrina e jurisprudência. 

1.4.2. No direito italiano 

O direito, como sistema codificado, possui origem na Roma Antiga. Desta forma, é 

natural sua influência positiva nas legislações de países europeus, como a Itália. Nesse país, a 

questão da reparação do dano moral já possuía origem no Código Civil de 1865, que tratava 

da responsabilidade em ressarcir daquele que causasse dano a outro. Porém definia como 

reparáveis somente aqueles casos expressamente previstos em lei.  

Clayton Reis assim destaca: 

Assim, no curso da história o Código Civil Italiano de 1865, incorporou em seu 
texto noções básicas e genéricas a respeito da responsabilidade, como poderá ser 
observado em seu art. 1.151 que preceitua: “ qualquer fato humano capaz de 
produzir dano a outro, obriga o responsável que agiu com culpa a ressarcir o dano”, 
cujo texto é na realidade uma cópia do art. 1.336 da lei civil napolitana que entrou 
em vigor em 01.09.1818. (REIS, 2000, p.27). 
 
 

Ao enfatizar o reconhecimento da jurisprudência aos princípios defendidos por 

Minozzi e Calamandrei, o mesmo autor continua: “por isso, hoje, na Itália, as decisões dos 

tribunais reconheceram de forma definitiva os princípios definidos, em especial por Minozzi e 

Calamandrei, pela tese positivista da reparação dos danos imateriais” (REIS, 2000, p. 30).  

E, ainda ao citar Minozzi, conclui: 

A esse respeito Alfredo Minozzi preleciona que, a partir do momento em que o 
Código Civil Italiano admite a reparação do dano, decorrente de ato ilícito, não faz 
distinção entre os bens patrimoniais e extrapatrimoniais6. Por conseqüência, se o 
legislador discrimina, é óbvio concluir, segundo a ótica de Minozzi, cujo 
entendimento adotamos, que a reparação dos danos deve ser ampla e genérica, 
abrangendo a tutela de todos os bens de natureza materiais e imateriais. (REIS, 
2000, p. 30). 

 

A construção jurisprudencial e o posicionamento da doutrina italiana, elevam a idéia 

no sentido de reparação integral dos danos extrapatrimoniais. Nessa visão Clayton Reis, 
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afirma: “esta tendência, sempre crescente, propiciará a alteração legislativa do Código Civil 

Italiano objetivando a inclusão específica consistente na reparação dos danos não materiais” 

(REIS, 2000, p. 31). 

 
 

Diante do exposto, percebe-se que, no direito italiano a jurisprudência agiu de forma 

a aceitar os danos extrapatrimoniais como passíveis de ressarcimento. 

1.4.3. Na França 

Na França, a reparação dos danos morais é aceita amplamente. Apesar do Código 

Civil Francês tratar de forma genérica, doutrina e jurisprudência tem sido exemplo para o 

mundo, na aceitação da necessidade de reparação dos danos morais. Assim, Clayton Reis 

assevera: 

Por sua vez Fisher7 acentua “a indenização dos danos não patrimoniais tem por base, 
na França, a amplíssima interpretação que lhe confere a jurisprudência aos art. 
1.382, 1.383 do Código Civil8”. Aliás, a posição da doutrina e da jurisprudência 
francesa tem sido considerada como verdadeiro marco perante as outras nações, 
quando se trata de adoção do princípio da reparabilidade dos danos 
extrapatrimoniais. (REIS, 2000, p. 33). 

 

Desta forma, também no direito francês, restou consagrada a reparabilidade dos 

danos morais, especialmente, no próprio Código Civil, em seus artigos 1.382 e 2.383, 

conforme acima referenciado. 

1.4.4. No direito espanhol 

O direito espanhol relutou muito em aceitar a reparação dos danos morais, tanto que 

nem a doutrina e a jurisprudência trataram de auxiliar o intérprete, vez que, inobstante ter o 

Código Civil Espanhol previsto a reparação do dano, fê-lo de forma restrita, dando margem, 

pois, a que tratadistas advogassem a impossibilidade de sua reparação. 

Embora a passos lentos, e premido pelo conservadorismo, foi aos poucos o direito 

espanhol assimilando a idéia da reparabilidade do dano moral, escudando-se após muitas 

                                                                                                                                                   
6 “In entrambe queste diposizioni è adoperata in modo affatto generale e senza alcuna limitazione la parola danno. Si 
potrebbe quindi dire, a priori, Che, rienuto com esse risarcibile il danno nella sua generalitá, quello non patrimoniale, come 
uma sottospecie Del dano in generale, dovrebbe Del pari essere risarcibile”(MINOZZI, 1901, p. 130, apud REIS, 2000).  
7 Hans A. Fisher, Los danos civiles y su reparación, Madrid, 1928, p. 238. 
8 Para Henri Lalou (apud REIS, 2000), “todo dano se consubstancia num atentado a um direito. E sendo os direitos de duas 
espécies, uma relativa aos bens patrimoniais e outra aos extrapatrimoniais, tanto uns quanto os outros gozam da tutela 
jurídica. E, pois, é perfeitamente legal a reparação pelos danos morais, resultantes das lesões à vida, liberdade, honra, etc.”  
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relutâncias, inclusive no art. 1.902 do Código Civil Espanhol, que inicialmente só tratava de 

dano patrimoniais, protegendo assim, situações que envolviam questões de ordem moral. 

Nesse sentido, Wilson Melo da Silva descreve: 

Embora não se estivesse, em realidade, em virtude dessa decisão, diante da doutrina 
que acolhesse a reparação dos puros danos morais, valia, contudo, o julgado, na 
conservadora Espanha, como um verdadeiro toque de alvorada. [...] Para um 
conservadorismo tradicional, a inovação era grandemente significativa. [...] A 
mentalidade jurídica da Espanha se abria à nova doutrina, que tantos frutos já 
produzia em países vizinhos. [...] A essa, outras decisões se seguiram, tendentes à 
consagração da doutrina da ressarcibilidade dos danos extrapatrimoniais. (SILVA, 
1983, p. 194). 

 

Clayton Reis, no mesmo sentido, complementa: 

Todavia, em que pese a postura legislativa não contemplar, de forma expressa, a 
compensação dos danos morais, os tribunais na maioria dos Estados europeus não 
foram surdos aos apelos da sociedade, refletida nas apelações perante os tribunais 
sobra a compensação dos danos extrapatrimoniais. Assim, como ocorreu na 
Espanha, no Brasil, e em outros países, a construção pretoriana foi decisiva na 
construção, e aceitação da compensação dos danos imateriais. (REIS, 2000, p. 35). 

 

Tem-se que, no direito espanhol, apesar da lentidão provocada pelo 

conservadorismo, foi evoluindo na doutrina e jurisprudência a idéia da compensação do dano 

moral. 

1.4.5. No direito Português 

O dano moral, a exemplo da França e Espanha, não constava de forma clara nos 

códigos portugueses, que o tratavam somente de maneira genérica. No entanto, doutrina e 

jurisprudência foram, com vagar, instituindo a necessidade de sua aceitação. Desta forma, 

Clayton Reis define: “Se a doutrina portuguesa consolidou a reparação dos danos 

extrapatrimoniais, no mesmo sentido laborou a orientação das suas cortes de justiça” (REIS, 

2000, p. 41). 

No direito português, percebe-se igualmente que, mesmo não positivado 

objetivamente, a doutrina  tratou de consolidar o dano moral como reparável, norteando assim 

as decisões das cortes judiciais. 
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1.4.6. No direito anglo-americano 

No direito anglo-americano, não se encontram normas específicas a respeito da 

aceitação e reparação do dano moral. Entretanto, elas encontram-se presentes no direito 

consuetudinário, vez que, diariamente são veiculadas decisões sobre inúmeras reparações 

decorrentes de danos morais. Assim, Augusto Zenun, citado por Clayton Reis, esclarece:  

No direito anglo-americano não encontramos uma regra uniforme disciplinando de 
forma específica a reparação dos danos morais. Na realidade, há uma infinidade de 
casos concretos que se ajustam às situações particulares de forma a resolver as 
pendências. Trata-se de aplicação integral do direito consuetudinário. (ZENUN, 
1995, apud REIS, 2000, p. 42)9. 

 

Definindo a recepção do dano moral no direito americano, o mesmo autor continua: 

“o direito americano recepcionou de forma clara e precisa a compensação dos danos morais, 

sob o fundamento de que todo o dano deve ser objeto de reparação” (REIS, 2000, p. 43).  

Apesar de não se verificar regras positivas uniformes, percebe-se que, no direito 

americano,  existe grande número de casos concretos julgados por suas cortes, apontando 

claramente para a aceitação e reparação dos danos morais. 

Da mesma forma que na maioria dos países europeus, no direito sul-americano, em 

especial na Argentina, Uruguai e Chile, o dano moral merece reconhecimento de 

reparabilidade, como se verifica a seguir. 

1.4.7. Na Argentina 

Na Argentina a aceitação do dano moral é plena, pois além do Código Civil 

argentino, em seu artigo 1.078, expressamente definir a obrigação de ressarcir os danos 

morais, a doutrina e a jurisprudência, têm servido de exemplo aos países latino americanos.  

Sobre os danos morais, nos países latino americanos, Clayton Reis corrobora: 

A tese da reparação dos danos morais tem sido o resultado de uma construção 
doutrinária e jurisprudencial da maior relevância, com profundos reflexos nos 
demais países latino-americanos em face da expressiva postura dos doutrinadores 
argentinos. (REIS, 2000, p. 47)10. 

                                                
9 Augusto Zenun (1995, p. 30) apud Reis, 2000, obtempera em seu livro Dano Moral e sua Reparação que, “ao invés de 
sancionarem normas, os ingleses e americanos do norte preferem mirar os diversos casos, que são catalogados por espécie 
concreta e, daí, dar-se a emersão do direito para reparação do dano moral, para o que consultam cada grupamento de casos. 
Como já se viu, há nesses países, pouquíssima literatura jurídica sobre a reparação do dano moral, contrastando com o tanto 
que se escreve na França, na Itália, na Alemanha, mas o certo é que se reparam os danos morais”.  
10De acordo com a autora, “nos Tribunais Argentinos”, diz Wilson Melo da Silva (1983, p. 272) “constata -se a mesma 
generalizada tendência, já observada no campo da doutrina, rumo à tese da reparabilidade irrestrita dos danos morais. A série 
de julgados é bem vasta e expressivos têm sido, no mais das vezes, os pronunciamentos individuais de alguns juízes. Roman 
Garrida, por exemplo, proclamou, de uma feita: ‘admito el resarcimiento del dano moral, aunque el hecho ilícito generador de 
la responasabilidad no constituya un delicto de derecho criminal’”.  
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Como verificado, por já se encontrar disposto em norma legal, a doutrina e os tribunais 

argentinos tem seguido o ordenamento jurídico,  pregando a reparabilidade dos danos morais. 

1.4.8. No Uruguai 

Apesar da resistência na interpretação das normas, que não citam claramente o dano 

extrapatrimonial, como objeto de reparação, doutrina e jurisprudência uruguaia também tem 

adotado postura clara quanto a sua aceitação. Assim, Clayton Reis assevera: “Destarte, é 

conclusivo admitir que a reparação dos danos não patrimoniais encontra-se definitivamente 

adotada na República Uruguaia, demonstrando o inquestionável avanço da tese positivista” 

(REIS, 2000, p. 55). 

Depreende-se que, também no Uruguai, com base na tese positivista, mesmo sem 

especificação legal, a aceitação da reparabilidade do dano moral é fato inquestionável. 

1.4.9. No Chile 

Da mesma forma que na Argentina e Uruguai, apesar do Código Civil chileno ser 

omisso na disposição específica acerca do dano moral, ele é entendido como uma extensão do 

dano, previsto genericamente, tanto que doutrina e jurisprudência têm se manifestado 

favoravelmente à sua reparabilidade, principalmente após a Constituição Chilena, em seu 

artigo 20, ter garantido o dano meramente moral. 

Nesse sentido, Clayton Reis esclarece: 

Todavia, a partir do momento em que a Constituição Chilena inseriu no seu texto 
uma norma específica a esse respeito, a exemplo do que ocorreu em nosso país, a lei 
maior determinou que os danos extrapatrimoniais fossem objeto de ressarcibilidade, 
superando desta forma as dificuldades existentes sobre a omissão legislativa 
constante no Código Civil.(REIS, 2000, p. 57). 
 
 

Portanto, no Chile, após sua Constituição estatuir a ressarcibilidade dos danos morais 

no artigo 20 retro citado, doutrina e jurisprudência vem-na aceitando como possível. 
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1.5. O DANO MORAL NO DIREITO BRASILEIRO 

No Brasil, a questão da reparabilidade do dano moral, como as nações anteriormente 

citadas, não foi diferente, pois, até bem pouco tempo, diversos julgadores e doutrinadores 

relutavam em admitir a possibilidade de sua indenização, ilustrando os negativistas suas 

ponderações, principalmente no fato de que não havia na legislação pátria nenhuma norma 

legal que o regulamentasse de forma precisa. Além disso, enfatizavam a dificuldade de 

mensuração da dor sofrida, ao dizer que a dor, a vida, a honra, a moral, não tinham preço e 

eram, portanto, insuscetíveis de reparação. 

Antes do Código Civil de 1916, na Consolidação das leis civis, não existia norma clara 

sobre sua aplicação, sendo que doutrina e jurisprudência, entendia até ser possível sua 

reparação, mas não na medida de avaliação do dano imaterial propriamente sofrido. Tratava-

se do dano moral, mas sua indenização ficava restrita a diminuição do patrimônio, ou seja, 

tinha um caráter material de reparação. Américo Luiz Martins da Silva, nessa visão esclarece: 

A bem da verdade, o princípio da reparabilidade do dano moral no Brasil, foi, no 
início, muito hostilizado tanto pela doutrina como pela jurisprudência .Foram 
inúmeras as sentenças e os julgados produzidos manifestando-se contra a doutrina da 
reparabilidade do dano moral. (SILVA,1999, p. 162). 

 

O Código Civil de 1916, passou a reconhecer, em diversos artigos, como o 76 e 1.547 

a existência do dano moral, porém, admitiu de maneira cautelosa, tanto que acirrou os debates 

da doutrina e da jurisprudência em sua interpretação. Entretanto, já foi um marco, que se não 

totalmente claro, aceitou positivamente a necessidade da reparação.  

1.5.1. O dano moral na Constituição de 1988  

A Constituição de 1988 (BRASIL, 2000a) pacificou de vez sua existência, bem como 

a devida previsão de reparabilidade. Logo na definição dos Princípios Fundamentais, percebe-

se a preocupação de nossa lei maior com a dignidade da pessoa humana, quando em seu artigo 

1º preceitua: 

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; 
[...] 
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Carlos Alberto Bittar, em defesa da personalidade humana, descrito no artigo acima 

citado, descreve: 

Cuida-se de orientação indutora de comportamento na sociedade brasileira, pois 
sinaliza a repulsa que o Direito causa a violação a elementos essenciais da 
personalidade humana, que se constituem, no fundo, nos verdadeiros fatores 
individualizadores do ser no mundo das relações. (BITTAR, 1997, p. 259). 

 

A seguir, pondo fim às dúvidas sobre a aceitação do dano moral em nossa legislação, 

a Carta Magna, no seu artigo 5º, inciso V e X, definiu claramente: 

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; 
[...] 

 

Desta forma, a partir da Constituição de 1988, que com sua defesa da dignidade da 

pessoa humana, seus direitos de personalidade, estabeleceu direitos ao lesado e deveres ao 

lesionador, começou a se desenhar um novo horizonte na questão da aceitação da 

reparabilidade do dano moral, posto que, tanto a doutrina, quanto os eméritos julgadores, já 

não poderiam mais agir contrariamente a esse nobre preceito, sob pena de seu entendimento 

ser considerado inconstitucional. Os ordenamentos jurídicos a partir dessa data, também 

deveriam seguir a lei maior. 

1.5.2. O dano moral no Código de Defesa do Consumidor 

A lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 2000b), surgiu da 

necessidade de proteção das relações de consumo, onde o adquirente de qualquer produto ou 

serviço já não podia ficar à margem de legislação específica e, portanto, em situação de 

desamparo quando sofresse um dano de ordem extrapatrimonial. Em seu capítulo III, no 

artigo 6º, incisos VI e VII, o citado Código prevê a proteção do consumidor em face de danos 

morais, quando, ao relatar seus direitos básicos, cita: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos e difusos; 
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VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou 
reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, 
assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. 

 

Peculiaridade importante no Código de Defesa do Consumidor, é a responsabilidade 

civil objetiva, prevista em seu artigo 12 , sendo aquela norteadora de que,  uma vez detectado 

o dano, surge para o agente o dever de indenizar, independentemente da existência de culpa. 

Do exposto, obtém-se que o Código de Defesa do Consumidor, atendendo princípio 

norteador constitucional da proteção da pessoa humana, estabeleceu normas para regular as 

relações de consumo. A previsão do dano moral, o acesso garantido na justiça para pleiteá-lo 

e a responsabilidade civil objetiva do causador do dano,  junto a outras garantias importantes 

como a inversão do ônus da prova, são direitos assegurados pela citada lei, que corrobora o 

ordenamento Constitucional da aceitação e reparabilidade do dano extrapatrimonial. 

1.5.3.O dano moral no Código Civil de 2002  

O Código Civil de 2002, seguindo o ordenamento maior da Constituição Federal, não 

poderia ser diferente, vez que a previsão constitucional e a evolução doutrinária e 

jurisprudencial, invocavam que este, como ordenamento jurídico moderno, trouxesse de 

forma clara a aceitação do dano moral. Assim, já  em seu artigo 186 o novo Código define o 

ato ilícito, para aquele que causar dano a outrem, mesmo que exclusivamente moral, ao 

preceituar: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”(BRASIL, 

2002, p. 89). 

E remetendo ao artigo acima, bem como ao 187 do mesmo diploma legal, estabelece 

a obrigação em reparar, quando cita: 

Art.927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repara-lo. 
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. 
(BRASIL, 2002, p. 89). 

 

Diante disso, doutrina e jurisprudência tem se manifestado e decidido no mesmo 

sentido. Assim, Américo Luiz Martins da Silva define: “tomando -se por base as tendências 

doutrinárias e jurisprudenciais, temos que a regra geral é a de reparabilidade do dano moral, 

excluindo-se apenas os casos cuja reparação encontra-se limitada no próprio texto legal” 

(SILVA, 1999, p. 189). 



 29 

Clayton Reis, ao citar a necessidade de aceitação da reparabilidade, em época de 

avanço científico, preceitua: 

As conclusões, nesse particular, são notórias. É inadmissível aceitar, em época de 
tão acentuado avanço científico e tecnológico, a idéia da impossibilidade de 
compensação da dor moral. Seria, em realidade, negar a existência de um patrimônio 
moral. (REIS, 1998, p. 45). 

 

Desta forma percebe-se, que, no Brasil, com o desenvolvimento da história, dissipou-

se toda e qualquer divergência a respeito de ser ou não reparável o dano moral, não existindo 

mais dúvidas quanto a sua compensação ou ressarcimento. Foram vencedores aqueles que, 

mesmo antes de constar no ordenamento jurídico pátrio, dispositivos legais que 

expressamente contemplassem tal possibilidade, ancorados no direito comparado, em alguns 

artigos do Código Civil, acreditaram e defenderam o direito que hoje adquiriu o status de 

norma constitucional. 

Previsto na Carta Magna, seguido pelo Código de Defesa do Consumidor e Código 

Civil, embora ainda pairem dúvidas quanto ao valor da indenização, é certo que, tanto pela 

previsibilidade legal, quanto pela doutrina e jurisprudência formada acerca do assunto, a 

reparação do dano moral, em nosso país, é amplamente aceita, defluindo-se do entendimento 

das mencionadas fontes, que apontam com firmeza no sentido de, cada vez mais, garantir a 

eficácia de sua aplicabilidade. 
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2. A REPARAÇÃO CIVIL DO DANO MORAL 

2.1. A REPARAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO 

Todo ser humano possui sentimentos e afeições que fazem parte de seu interior, 

sendo que todos têm interesse em primar por esses bens que formam sua personalidade em 

sociedade, edificada com o passar dos anos, a partir de elementos que aos poucos foram sendo 

denominados como honra, imagem, crédito, privacidade, estética, liberdade, bem-estar, etc. 

Desta forma, mesmo sabendo que podem ser indenizados, muitas vezes os traumas 

decorrentes dificilmente apagar-se-ão, devido a irreparabilidade do dano extrapatrimonial. As 

dificuldades encontradas pelos julgadores pátrios no que concerne a fixação do quantum 

indenizatório, residem principalmente, na falta de parâmetros objetivos que possam 

solucionar o problema. 

Entretanto, mesmo diante de tais obstáculos, quando os citados atributos são 

lesionados injustamente por alguém, merecem compensação ou ressarcimento. 

Apesar da árdua tarefa em se determinar o quantum indenizatório, diversas têm sido 

as discussões na doutrina acerca da reparação dos danos morais, podendo se dizer que, 

principalmente após a Constituição de 1988, consubstanciada pelo Novo Código Civil de 

2002, os avanços no sentido da aceitação da reparação tem sido extremamente relevantes.  

Apesar de alguns doutrinadores defenderem sua impossibilidade, devido à 

dificuldade de mensuração do preço da dor, a grande maioria entende que, apesar disso, é 

inegável e indiscutível que ele deve, de alguma forma, ser reparado. 

Assim ao definir danos morais, bem como sua dificuldade de valoração, Silvio de 

Sálvio Venosa descreve: 

Danos não patrimoniais, que nem todos admitem como sinônimo de danos morais, 
são, portanto, aqueles cuja valoração não tem uma base de equivalência que 
caracteriza os danos patrimoniais. Por isso mesmo, são danos de difícil avaliação 
pecuniária. Por sua natureza, os danos psíquicos, da alma, de afeição, da 
personalidade são heterogêneos e não podem ser generalizados. (VENOSA, 2003, p. 
205). 

 

Nesse sentido, porém ressaltando a visão de alguns opositores, Clayton Reis 

preleciona: 
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A questão da reparação dos danos morais esbarrou com diversas controvérsias, a 
respeito da sua terminologia. Afinal, a idéia de dano envolve na teoria da 
responsabilidade civil o conceito de reposição. Todavia, no caso dos danos 
extrapatrimoniais nada há para reparar, isto porque não há como repor ao status quo 
ante os bens subjetivos. Por isto, na ótica dos opositores da tese positivista, ou para 
aqueles que não aceitam a composição dos danos morais, a inexatidão terminológica 
conduz a impossibilidade do ressarcimento dos danos imateriais. (REIS, 1998, p. 
59)11. 

 

O mesmo autor, ao se referir à ampla aceitação da doutrina, jurisprudência e 

legislação, continua: 

É ponto pacífico que, não obstante a obstinação e o peso da inteligência dos 
opositores do dano moral, a questão encontra-se há muito superada nos diversos 
países em decorrência da construção jurisprudencial, doutrinária e legislativa. Por 
sua vez, é indiscutível que a significativa postura da maioria dos doutrinadores, 
igualmente notórios, foi marcante no delineamento definitivo do tema. (REIS, 1998, 
p. 59). 

 

Em obra mais recente, o mesmo autor elucida: 

É inquestionável que os padecimentos de natureza moral, como, por exemplo, a dor, 
a angústia, a aflição física ou espiritual, a humilhação, e de forma ampla, os 
padecimentos resultantes em situações análogas, constituem evento de natureza 
danosa, ou seja, danos extrapatrimoniais. (REIS, 2000, p. 15). 

 

Ao citar a reprovação do ato que provoque dano, Antonio Jeová dos Santos enfatiza: 

“seria escandaloso que alguém causasse mal a outrem e não sofresse nenhum tipo de sanção; 

não pagasse pelo dano inferido” (SANTOS, 2003, p. 62).  

Diante do posicionamento jurisprudencial que tem se verificado e da doutrina 

dominante, resta inconteste que, em que pesem vozes contrárias, hoje no Brasil, a 

reparabilidade do dano moral é questão superada, sendo perfeitamente aceita em nosso meio, 

apesar da grande dificuldade de sua quantificação. 

 

                                                
11 “Enquanto que para Paoli, destaca José Pedro Aramedia ( in ”A Reparação do Dano Moral na Doutrina e no Código Civil 
Uruguaio”, p. 36), o dano consiste na supressão ou diminuição temporária ou parcial de um bem da vida, para visco, significa 
‘diminuição dos bens pessoais’, para Frosali, ‘privação ou obstáculo à utilização de um interesse’, para Camelutti, ‘lesão de 
um interesse’, para alguns autores, como Maggiore (v.Par.8º) e Gabba (v.Par.9º), acreditam que o prejuízo material é 
elemento essencial à noção de dano” (REIS, 2000).  
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2.2. AS FUNÇÕES DA REPARAÇÃO CIVIL 

Reconhecida como possível a reparação dos danos morais, seus defensores tem-na 

definido a partir das funções em que se apresenta, as quais refletem, na esfera do ofendido, do 

ofensor e também junto a sociedade.  

Dentre as funções mais aceitas e debatidas da reparação, destacam-se: a função 

compensatória a função punitiva, a eclética, que admite as duas primeiras, a função social e 

uma limitação das funções citadas que é a do enriquecimento ilícito ou sem causa. 

2.2.1. Função compensatória 

No dano material, para haver uma indenização decorrente, basta se avaliar o valor 

patrimonial do bem danificado e estipular o preço que o ofensor deve pagar ao ofendido.  

No dano moral, entretanto, por se tratar de imaterial, a função da reparação se reveste 

de maneira diferente, posto que, mesmo buscando o estado anterior, não é possível 

restabelecê-lo na íntegra, como o caso da morte, por exemplo, onde se torna absolutamente 

impossível, pois não se pode trazer alguém de volta à vida, através de uma indenização.  

Desta forma, assume importante papel, a função compensatória da reparação, que 

procura minimizar, da melhor maneira possível a dor sofrida pelo lesado, visando a satisfação 

deste, às custas do lesionador. 

Tentando definir a natureza jurídica da reparação dos danos extrapatrimoniais, Flori 

Antonio Tasca disserta: 

A natureza jurídica da reparação dos danos extrapatrimoniais é assunto que tem sido 
objeto de vultosa 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 comportamentos 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 ante, ao 
menos pode proporcionar prazeres que compensem e amenizem o sofrimento da 
vítima. (TASCA, 2000, p. 193). 

 

Nesse sentido, Clayton Reis com propriedade assevera: 

No caso dos danos extrapatrimoniais é indiscutível que o valor da indenização, 
representado em dinheiro, não tem função reparadora, própria dos danos materiais. 
Aliás, este exercício aritmético é impossível quando se trata de danos imateriais, 
porque a tese predominante, entre todas as objeções ao dano moral, a que 
experimentou maior fortuna foi a da impossibilidade de estabelecer equivalência 
entre o dano e o ressarcimento. Nesse caso, a função será meramente satisfativa, ou 
ainda, uma forma de compensar o lesado pelos sofrimentos ocasionados pelo agente 
do ato ilícito. Mesmo porque não haverá meios de se aquilatar o prejuízo decorrente 
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da dor, pois o sentimento é insuscetível de ser mensurado. (DIAS, 1995, p. 123, 
apud REIS, 1998, p. 79-80). 

 

A respeito da doutrina dominante, bem como do sentido da reparação pecuniária, 

como meio de diminuir as mágoas do ofendido, Clayton Reis preleciona: 

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 idéia 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. 
(REIS, 1998, p. 88). 

 

Melhor elucidando o tema, continua o iminente jurista: “não obstante a ocorrência de 

divergência doutrinária a respeito da função reparadora, ela assume um caráter nitidamente 

satisfativo” (REIS, 1998, p. 80).  

E continuando: “nesse a specto, a construção jurisprudencial é predominante, quando 

procura compensar a dor pelo pagamento de uma determinada importância equivalente” 

(REIS, 1998, p. 80). 

Flori Antonio Tasca, complementando o pensamento do renomado escritor, elucida: 

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. (TASCA, 2000, p. 199)12. 

 

E continua: 

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. (TASCA, 2000, p. 199). 

 

Concluindo o pensamento acerca da função compensatória/satisfativa, o já citado 

autor Clayton Reis esclarece: “consagrada a tese da compensação, e não do ressarcimento, 

abre-se um enorme horizonte de discussão a respeito da fixação do valor que melhor 

represente a satisfação do lesado” (REIS, 1998, p. 81).  

                                                
12 O termo “indenização” é utilizado no sentido de tornar indene, isto é, sem dano, retornando -se ao status quo ante. a) No 
que tange ao assunto em discussão, esclarece Clayton Reis (1998, p. 70) ser “sabido que é imprati cável repara o dano moral 
retornando as coisas ao seu status quo ante”; b) Wladimir Valler (1994) observa que “a maioria dos doutrinadores prefere 
considerar que a reparação do dano moral constitui o verdadeiro ressarcimento”. “Diante da impossibilidade da  reparação 
natural, ou seja, da restitutio in integrum, que restauraria o sujeito passivo ao estado de coisas anterior ao fato ilícito, sendo 
impotente o direito para apagar por completo os efeitos perniciosos do fato ilícito...”; c) Sobre a impossibilidade de retornar-
se ao status quo ante, quando se trata da reparação de danos extrapatrimoniais, esclarece José Osório de Azevedo Júnior 
(1996, p. 10): “O objetivo ideal da responsabilidade civil, ou seja, a volta ao estado anterior ao dano, nunca será atingi do 
quando se trata de dano moral. Em caso de dano dessa natureza, não se está, a rigor, diante de uma indenização (tornar 
indene)“; d) Também Arnaldo Marmitt (1987, p. 451), assinala o aspecto da “impraticabilidade de fazer -se voltar à vítima ao 
seu estado anterior”, em matéria de reparação dos danos extrapatrimoniais. (Obras citadas por TASCA, 2000).  
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Contrário à função de punição, defendendo com veemência a maneira compensatória 

pura dos danos morais, S.J.de Assis Neto, descreve: “a indenização não pode ser tomada 

como pena. Na correta definição de Pedro Nunes, indenizar é pagar alguém o dano ou 

prejuízo que lhe causou: indenizar o lesado. Satisfazer, reparar, ressarcir. Só” (ASSIS NETO, 

1998, p. 124). 

E a seguir complementa: 

Desta forma, em que pese a bem estruturada doutrina que defende a compensação e 
a punição, separadamente, como os critérios para fixação do valor, considero mais 
viável a fixação levando-se em conta a compensação como sanção em si mesmo, 
posto que, da natureza da sentença condenatória cível, deflui-se o caráter 
sancionatório suficiente para que o ofensor não volte mais a atuar daquela maneira. 
(ASSIS NETO, 1998, p. 126). 

 

Quanto a admissibilidade da reparação do dano moral em dinheiro, Yussef Saíd 

Cahali, ao citar o trabalho de Carvalho de Mendonça (“Doutrina e prática das obrigações”, v. 

II, n. 643), refutando a objeção dos negativistas, orienta: 

Assim, repelindo os negativistas fundados na impossibilidade de uma perfeita 
equivalência entre dinheiro e dano moral, escreve M.I. Carvalho Mendonça: “Existe 
uma verdadeira logomania nesse argumento. Que tal equivalência não existe não há 
duvidar. Concluir daí para a não reparação é o que reputamos sem lógica. 
Realmente, a equivalência não se verifica, nem mesmo entre os meios morais. Nada, 
pois, equivale ao mal moral; nada pode indenizar os sofrimentos que ele inflige. Mas 
o dinheiro desempenha um papel de satisfação ao lado de sua função equivalente. 
Nos casos de prejuízo material esta última prepondera; nos de prejuízo moral a 
função do dinheiro é meramente satisfatória e com ela reparam-se não 
completamente, mas tanto quanto possível, os danos de tal natureza”. 
(MENDONÇA, 1983, p. 451, apud CAHALI, 2000, p. 41). 

 

Descritos os pensamentos dos renomados doutrinadores, depreende-se que, se 

tratando de danos morais, em relação à vítima, a função da reparação é meramente 

compensatória ou satisfativa, posto que busca amenizar a dor sofrida com o dano 

extrapatrimonial, jamais ambicionando restabelecer o estado anterior, fato este que acontece 

nos danos patrimoniais, quando então a função é indenizatória.  

Procura-se, após amplamente analisadas e valoradas as provas pertinentes pelo 

julgador, definir a condenação que ao aplicá-la ao lesionador, melhor consiga minorar a 

ofensa sofrida pela vítima.  

Nessa função, a reparação não busca, nem o estado anterior, impossível, em se 

tratando de danos imateriais, nem tampouco perquire sobre o efeito da punição no causador 

do dano. O que efetivamente interessa, é a satisfação do lesionado que, ao ser aquinhoado 

pela indenização, pode restabelecer a felicidade perdida e atenuar a dor sofrida em razão do 

dano. 
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2.2.2. A função punitiva 

A função punitiva, tal qual a compensatória, tem sido alvo de acirrados e importantes 

debates da doutrina.  

Como já é praxe nas discussões jurídicas, diversos doutrinadores, posicionam-se, uns 

contrários a idéia da punição ao lesionador, argumentando que não se pode aplicar uma pena 

privada, defendendo somente a função compensatória, enquanto outros entendem que, além 

de compensar a dor do ofendido, necessário se faz que o ofensor, tenha na obrigação de 

ressarcir a vítima do dano moral, diminuição de seu patrimônio, capaz de, ao abater 

sensivelmente seu poder econômico, puni-lo de forma a desestimulá-lo para que não volte a 

praticar atos semelhantes. 

Clayton Reis, ao referir-se à função punitiva da reparação salienta: 

A questão da função punitiva dos danos extrapatrimoniais tem sido objeto de 
exacerbados debates doutrinários. È irrebatível, como já foi amplamente observado, 
que o quantum indenizatório tem um caráter compensatório ou satisfativo. Todavia, 
não há como negar que, a par desta situação, é incontroverso que o sentido de pena 
encontra-se embutido no mens legislatori. (REIS, 1998, p. 82). 

 

E continua citando a importância da referida função: 

O pagamento realizado pelo ofensor, haverá de ensiná-lo a agir com maior cautela 
no cometimento dos seus atos, bem como acarretará um grande efeito de persuasão 
no seu ânimo de lesionador. A diminuição de seu patrimônio, na maioria das vezes 
amealhado às custas de árduo trabalho, e aquinhoado como bem destinado à 
proteção e segurança pessoal e familiar, é circunstância que afeta de forma profunda 
os interesses de uma pessoa ou grupo de pessoas. (REIS, 1998, p. 82). 

 

Mais adiante, o mesmo autor, referindo-se a origem da função punitiva, professa: 

Entendemos, no entanto, que se trata de uma postura que merece melhor análise. É 
inegável que a pena acarreta um resultado educativo, no que concerne ao processo 
repreensivo imposto pelo ordenamento jurídico. A subtração de uma parcela do 
patrimônio do lesionador exerce efeito traumático sobre este, conduzindo-o à 
elaboração da idéia de que será punido a cada dano que perpetrar. (REIS, 1998, p. 
85). 

 

Tasca, ao citar julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 

desposa a idéia dos demais doutrinadores defensores da função punitiva em relação ao 

causador do dano, relata: 

O caráter de pena da ressarcibilidade de danos extrapatrimoniais foi assinalado pelo 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que ao julgar a AC nº 
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20.406/8913- envolvendo a devolução indevida de cheques - considerou a 
condenação uma sanção específica e adequadamente eficaz à repressão do 
comportamento de determinada instituição financeira, a qual devolveu equivocada e 
indevidamente cheques de cliente, cuja conta bancária possuía suficiente provisão de 
fundos. [...] O revisor do processo, Desembargador Manoel Coelho, ao proferir o seu 
voto, asseverou a natureza sancionatória da reparação, nos seguintes termos: “já 
agora, sob a égide da nova Constituição, não se haverá mais de falar em 
compensação econômica do dano moral, que realmente não tem sentido, e sim, 
numa forma de reação da ordem jurídica contra aqueles que, no comodismo de 
posições privilegiadas geralmente pelo poder econômico ou institucional, votam 
permanentemente descaso pelos valores que compõem a dignidade humana, tais 
como a honra, a boa fama, a estima social e o apreço dos seus semelhantes. A sanção 
econômica - que para essa gente é a que mais afeta e constrange - haverá de ser, por 
certo, forte contramotivo para esse desprezo que professam pela honra alheia” 14. 
(TASCA, 2000, p. 197-198). 

 

Entretanto, o mesmo autor, não reconhece essa função de forma absoluta, e ao 

valorar a função compensatória, em conjunto com a punitiva, conclui: 

No entanto, a par da contribuição da teoria da pena privada para a elucidação da 
natureza jurídica da reparação dos danos extrapatrimoniais, não se pode atribuir a ela 
valor absoluto, especialmente considerando a existência da teoria da compensação 
ou satisfação do ofendido. (TASCA, 2000, p. 198)15. 

 

Sobre o destino que dar-se-ia ao valor excedente do dano, para agravar a situação 

econômica do ofensor, sem enriquecer indevidamente o ofendido, Antonio Jeová Santos 

questiona: 

Outra questão que emerge da consideração de que o montante deve ter uma parcela 
destinada à agravação da situação econômica do ofensor é a quem seria dirigida essa 
quantia. Se for entregue à vitima, haverá o risco de que haja o enriquecimento 
indevido. Em sendo assim, quem deve ficar com o montante aplicado a título de 
acréscimo pela sanção? O Estado, algum ente público ou associações beneficentes? 
(SANTOS, 2003, p. 159). 

 

A seguir, enfatizando a importância do caráter punitivo da indenização, afirma: 

Se a indenização não contém um ingrediente que obstaculize a reincidência no 
lesionador, se não são desmanteladas as conseqüências vantajosas de condutas 
antijurídicas, se renuncia à paz social. A prevenção dos prejuízos, que constitui um 
objetivo essencial do direito, ficaria como enunciado lírico, privado de toda eficácia. 
(SANTOS, 2003, p. 159). 

 

                                                
13 DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 20.406/89. Ementa 108 no AU – SP. 
Félix Ângelo Palaci e Banco Itaú S/A. Relator: Desembargador Natanael Caetano. 08 mai 1991. 
14 Trecho do voto do revisor do acórdão citado (TASCA, 2000). 
15 Como escreve Sérgio Severo (1996, p. 184-185, apud TASCA, 2000, p. 198): “Porém, o caráter punitivo da satisfação não 
é o elemento definidor do tratamento dos danos extrapatrimoniais. Trata-se de um elemento importante na prevenção de 
comportamentos anti-sociais. O elemento punitivo é perfeitamente admissível na esfera da responsabilidade civil, conforme 
recomenda TUNC, porém deve-se ter presente que a noção de pena privada não prepondera na totalidade dos danos 
extrapatrimoniais. Portanto, apesar de exercer influências sobre a satisfação, a pena privada não tem o condão de sintetizar o 
seu fundamento”.  
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Inegável é, nos dias de hoje, o apego, às vezes até exacerbado do homem aos bens 

patrimoniais. Freqüentemente ouvimos pessoas dizerem, em flagrante exagero, que “a parte 

mais sensível do ser humano é o bolso”. Certamente frases como essas não refletem o 

pensamento nem o sentimento da maioria, mas, infelizmente, muitas pessoas ainda priorizam 

as coisas materiais e relegam a um segundo plano os aspectos pessoais. 

Exageros à parte, é certo que, na visão da maioria da doutrina pátria, e em especial 

dos acima citados, verifica-se que a função punitiva, pretende, acima de tudo impingir ao 

ofensor, espécie de pena, ao diminuir seu patrimônio, esperando que este, ao sentir-se atingido 

naquilo que lhe é caro e precioso, pois dele depende, quer para o lazer, quer para o sustento e 

bem estar seu e de sua família, ao mesmo tempo em que cause satisfação ao ofendido, repense 

suas ações, para que não mais cometa tais atos lesivos ao direito de outrem. 

Busca essa função, ancorada na doutrina e na jurisprudência, provocar também um 

dano, este eminentemente material, sob a forma de redução do patrimônio daquele que causou 

o dano moral, agindo essa sanção como uma medida punitiva e educadora. Desta forma, 

quanto maior for a condenação do ofensor, menor será seu ânimo em voltar a praticar ato 

ilícito que lesione o estado imaterial de outra pessoa. 

2.2.3. Função da teoria eclética 

Aproveitando as discussões acerca das funções compensatória e punitiva, uma 

terceira corrente vem defendendo que a reparação dos danos morais deve ser concedida, ao se 

levar em conta a junção das duas primeiras, isto é, compensar/satisfazer o ofendido, 

minorando seu sofrimento com a indenização recebida às custas do ofensor, e, ao mesmo 

tempo, aplicar pena pecuniária a este, para que lhe seja diminuído o patrimônio, de tal forma 

que repense suas ações e assim não mais venha a causar a outra pessoa, danos da espécie. 

Nessa visão, Flori Antonio Tasca preleciona: 

Os autores modernos salientam que a responsabilidade civil, ao lado de prever 
princípios de reparação de danos, assume cada vez mais uma função de prevenção, 
visando coibir a prática de atos que venham a causar danos nas esferas patrimonial e 
extrapatrimonial das pessoas16. Neste contexto, surge a teoria eclética da natureza 

                                                
16 a) Sobre o assunto, escreve Sérgio Severo (1996, p. 187, apud TASCA, 2000, p. 204): “O objetivo principal da 
responsabilidade civil é a reparação, porém, secundariamente, ela assume uma função de prevenção. Por sua vez, a 
responsabilidade penal,cuja finalidade principal é a prevenção, também vem assumindo uma função secundária voltada para a 
reparação. André Tunc menciona que a prevenção é uma função da responsabilidade civil que não pode deixar de ser 
discutida, enquanto mecanismo de dissuasão de comportamentos anti-sociais, cuja aplicação pode ser observada também nos 
países socialistas”. b)Celso Ribeiro Bastos (1989, p. 264-265, apud TASCA, 2000, p. 204), estudando o tema, afirma que a 
teoria da reparabilidade dos danos extrapatrimoniais, inserida no contexto da responsabilidade civil moderna, “é necessá ria 
não só para recompor a ordem jurídica ofendida, mas também para o efeito preventivo e profilático que se almeja. O Direito 
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jurídica da reparabilidade dos danos extrapatrimoniais17, que abarca tanto o caráter 
sancionatório-preventivo da reparação (defendido pela teoria da pena privada), como 
seu caráter ressarcitório, compensatório ou satisfativo (conforme a teoria da 
compensação18). (TASCA, 2000, p. 204). 

 

Corroborando, Sílvio de Salvo Venosa, enfatiza: “É inafastável, também, como 

enfatizado, que a indenização pelo dano moral possui cunho compensatório somado a 

relevante aspecto punitivo que não pode ser marginalizado” (VENOSA, 2003, p. 206).  

E referindo-se a importância da dupla função compensatória e punitiva, como forma 

de prevenção e até caráter educativo, elucida: 

Há a função de pena privada na indenização por dano moral, como reconhece o 
direito comparado tradicional. Não se trata, portanto, de mero ressarcimento de 
danos, como ocorre na esfera dos danos materiais. Esse aspecto punitivo da verba 
indenizatória é acentuado em muitas normas de índole civil e administrativa. Aliás, 
tal função de reprimenda é acentuada nos países do comon law. Há um duplo sentido 
na indenização por dano moral: ressarcimento e prevenção. Acrescente-se ainda o 
cunho educativo que essas indenizações apresentam para a sociedade. 
(VENOSA,2003, p. 206). 

 

Da mesma forma, Clayton Reis, reconhecendo o caráter compensatório/punitivo da 

indenização, assevera: 

Assim, à medida que a verba compensatória satisfaz integralmente o sentido de 
recompensa almejado pela vítima, em face da lesão sofrida, penaliza igualmente o 
transgressor. Daí a razão do caráter dúplice da verba indenizatória, ressarcimento-
prevenção, eis que amplia o sentido preconizado pelo legislador, visto que, ao 
condenar o ofensor ao pagamento de uma soma em dinheiro, satisfaz a vítima e 
reprime a ação ilícita do lesionador. (REIS, 1998, p. 87). 

 
Orlando Gomes, admitindo a dupla função da reparação dos danos morais, salienta: 

Trata-se de compensação e não de ressarcimento. Entendida nesses termos a 
obrigação de quem produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro não pode ser o 
equivalente da dor, porque se reconhece que, no caso, exerce outra função dupla, a 
de expiação, em relação ao culpado, e a de satisfação, em relação à vítima. 
(GOMES, 2000, p. 272). 
 

Luiz Antonio Rizzatto Nunes, complementa o raciocínio, ao enfatizar: 

Ora, como se viu, no dano moral não há prejuízo econômico, possuindo a 
indenização outro significado. Seu objetivo é duplo: satisfativo-punitivo. Por um 
lado, a paga em pecúnia deverá proporcionar ao ofendido uma satisfação que seja 
capaz de amenizar a dor sentida. Em contrapartida, deverá também a indenização 
servir como castigo ao ofensor, causador do dano, incutindo-lhe um impacto tal, 
suficiente para dissuadi-lo de um novo atentado. (NUNES, 1999, p. 2). 

 

                                                                                                                                                   
Civil tanto cumpre o seu papel reparando, como prevenindo. Pode-se dizer que a sanção civil torna concreto o seu papel de 
meio indireto de devolução do equilíbrio às relações privadas”.  
17 “Alguns autores denominam de ‘teoria mista’. Sérgio Severo (1996, p. 186, apud TASCA, 2000, p. 204) trata do tema sob 
o título ‘a dupla natureza da satisfação’”.  
18 Wladimir Valler (1994, p. 255, apud TASCA, 2000, p. 204) após estudar as teorias da pena privada e da compensação, 
afirma que: “mais modernamente se tem procurado conciliar essas duas grandes linhas de pensamento, para considerar que a 
reparação do dano moral tem o caráter de pena e de satisfação compensatória, simultaneamente”.  
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Em igual pensamento, Antonio Jeová dos Santos, enfatizando a necessidade de punir 

o causador do dano e amenizar o sofrimento da vítima, declara: 

Força é aceitar que essas grandes e fabulosas empresas somente guardam algum 
receio quanto ao bom nome que querem ostentar, quando têm a razão social 
vinculada a dano ao meio ambiente e ao consumidor. Do contrário, continuarão 
atuando em detrimento do patrimônio imaterial das pessoas. Por isso, é necessário 
que o Direito brasileiro dote o operador jurídico de meios necessários para amenizar 
o sofrimento da vítima e dissuadir os potenciais ofensores da dignidade humana de 
prosseguirem no intento de causar dano extrapatrimonial. (SANTOS, 2003, p. 160). 

 

Assim, de acordo com o posicionamento desposado pelos ilustres autores, fica 

evidenciada que a teoria eclética, ou seja, a junção da função compensatória com a função 

punitiva, parece ser a melhor maneira de reparação aos danos morais, posto que, ao mesmo 

tempo em que proporciona sensação de satisfação ao ofendido em sua esfera imaterial, pela 

indenização material, causa sensação inversa no ofensor. Assim, compensa-se aquele e pune-

se este, amenizando a situação anteriormente criada de dor e ofensa. 

2.2.4. A função social da reparação 

Como há muito é sabido, o homem é um ser social por natureza. Desta forma, por 

mais isolado que viva ou tente viver, seus atos dependem, sofrem e causam repercussões 

sociais.  

Assim, no trato das questões alusivas a danos morais, seus efeitos, tanto maléficos, 

quando sofridos, quanto benéficos, quando reparados, são sentidos imediatamente, além das 

pessoas envolvidas, pelo todo social.  

O Estado, que tem a obrigação de proteger a sociedade contra atos ilícitos, quando 

condena o ofensor pelo dano moral, está, reparando o ofendido e demonstrando àquele, e para 

todos os outros, que esse tipo de comportamento é repugnado pela justiça e quem o praticar 

será incurso em pena semelhante. 

Em sentido condizente ao afirmado, Clayton Reis, proclama: “Ora, à medida que a  

condenação desenvolva no ofensor um processos de conscientização, ou ainda, exerça papel 

na prática de novos atos ilícitos, este fato produzirá imediato reflexo no contexto social” 

(REIS, 1998, p. 88). 

E continua o renomado autor, ao definir os reflexos das ações do Estado na proteção 

à sociedade: 

Neste sentido, toda e qualquer ofensa aos padrões valorativos da pessoa refletem de 
forma imediata na sociedade. Por isso, quando o Estado confere proteção ao cidadão 
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ofendido nos seus bens jurídicos, quer tutelar estes direitos, bem como aos seus 
próprios, já que entre os dois ocorre uma relação intersubjetiva. (REIS, 1998, p. 89). 

 

Finalizando seu raciocínio, enaltece a importante função social da reparação dos 

danos extrapatrimoniais: 

Não é difícil aceitar o sentido socializante da compensação dos danos 
extrapatrimoniais. Por isso, a reparação dos danos morais cumpre uma relevante 
função no contexto social. É que a indenização possui um caráter punitivo, ou seja, 
representa uma resposta adequada à sociedade que reclama a punição do ofensor, em 
virtude da sua contribuição ao desequilíbrio social. (REIS, 1998, p. 90). 

 

Em igual pensamento, Carlos Alberto Bittar, ao citar conscientização da doutrina 

sobre o papel social da reparação do dano moral, define: 

Com efeito, conscientizou-se a doutrina, de um lado, de que é necessário que o 
agente sinta as conseqüências da resposta do ordenamento jurídico, para que o 
sistema tenha eficácia, e, de outro, mister se faz dotar-se a reparação cabível de 
expressão que sirva de exemplo para a sociedade, tudo para a realização efetiva de 
sua função inibidora. (BITTAR, 1997, p. 229). 

 

Verifica-se, portanto, que a reparação do dano moral, excede a esfera individual do 

ofendido e do ofensor, tendo seus efeitos disseminados e absorvidos pela sociedade. Eis aí, a 

grande importância para que não se deixe de avaliar e reparar, pois além de contribuir para 

satisfação e punição entre as partes, será exemplificativo e educativo para todo o contexto 

social. 

2.2.5. O enriquecimento ilícito ou sem causa 

Ao lado das teorias defendidas pela doutrina sobre as funções da reparação dos danos 

morais, existe uma, que se não pode ser considerada uma função, é uma importante tese 

limitadora da aceitação da reparabilidade, ou mesmo disciplinadora para aqueles que a 

aceitam. Trata-se do tão debatido enriquecimento ilícito ou sem causa. 

Segundo a doutrina, o enriquecimento ilícito ocorre quando os critérios de valoração 

do dano moral são exacerbados, quer pelo próprio poder discricionário do juiz, quer por 

situações criadas pelas vítimas, capazes de auferir indenizações milionárias e transformar a 

mera indenização satisfativa/punitiva, na chamada “indústria do dano moral”.  

Quando tal fato acontece, com ou sem dolo da vítima, a indenização excede, em 

muito sua natural condição de vida, ou ainda os valores fixados visando punir o autor, devido 

a disparidade de poder econômico, acaba, em vez de provocar o equilíbrio social, causando 

exatamente o contrário.  
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Nesse caso, uma indenização capaz de punir um banco, pelo seu vasto patrimônio, 

acabaria por causar um enriquecimento ilícito num correntista lesado, que percebesse 

normalmente um salário mínimo, por exemplo. Essa tem sido a crítica daqueles que são 

contrários à teoria da função punitiva. 

Neste sentido, Boris Padron Kaufmann, em publicação na Revista de Direito do 

Consumidor, discorre sobre Recursos Especiais do Superior Tribunal de Justiça19: 

Em outra oportunidade, o mesmo Tribunal salientou que o “arbitramento” deve ser 
feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico 
da parte autora e, ainda, ao porte econômico da ré, orientando-se o juiz pelos 
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-
se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades 
de cada caso. Também deve ser evitado, segundo outro julgado, o enriquecimento 
ilícito ou sem causa (KAUFFMAN, 2001, p. 82). 

 

Artur Oscar de Oliveira Deda, na mesma visão, ao se referir chamada “indústria do 

dano moral”, que deve ser reprimida, sali enta: 

O arbitramento da indenização por dano moral deve ser moderado e eqüitativo, 
atendendo às circunstâncias de cada caso, evitando que se converta a dor em 
instrumento de captação de vantagem (de lucro capiendo), merecendo reprimenda a 
chamada ‘indústria de indenização por dano moral’. (DEDA, 2000, p. 13).  

 

J. J. Calmon de Passos, em doutrina de artigo publicado na Revista Jurídica 

Consulex, nº 180, de 15 de julho de 2004, cita exemplos e adverte para o risco da imoralidade 

nas reclamações arquitetadas e o conseqüente arbitramento de valores exacerbados, relatando: 

A possibilidade, inclusive, de retirarmos proveitos financeiros dessa nossa dor 
oculta, fez-nos atores excepcionais e meliantes extremamente hábeis, quer como 
vítimas, quer como advogados ou magistrados. Para se ressarcir esses danos, 
deveríamos ter ao menos a decência ou a cautela de exigir a prova da efetiva dor do 
beneficiário, desocultando-a. (PASSOS, 2004, p. 54, grifos do autor). 

 

E continua ao se referir ao valor de mercado da honra: 

Precisamos refletir seriamente sobre que relação traduzível em dinheiro há entre a 
ofensa à honra e as pessoas do ofensor e do ofendido. A honra, no mundo capitalista, 
também tem um valor de mercado. Se não vale a lei da oferta e da procura, vale a lei 
do desencoraja e enriquece. (PASSOS, 2004, p. 54). 

 

Concluindo seu raciocínio, alerta para o risco de, em breve, existirem pessoas 

especializadas em provocar e “sofrer”, danos morais, bem como o desvirtuamento da 

verdadeira função da reparação, quando cita: 

Nosso medo é que talvez tenhamos, dentro em breve, empresas especializadas no 
treinamento de pessoas para habilitá-las a criar situações que levem alguém a 
ofendê-lo moralmente. Sem esquecer que a transmudação do dano moral em 

                                                
19 Recurso Especial 259.816, do Rio de Janeiro, DJU 27.11.2000, p. 171; Recurso Especial 255.056, do Rio de Janeiro, DJU 
30.10.2000, p. 154 
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dinheiro nem pede mais a repercussão social da ofensa. O que se tem que avaliar é a 
dimensão “subjetiva” da dor, tanto maior quanto menor o senso moral do ofendido, 
o que lhe dá desenvoltura para traduzir em cifras o tamanho da ofensa 
experimentada. (PASSOS, 2004, p. 54). 

 

Antonio Jeová dos Santos, ao citar o que definiu como vitimização do dano moral, 

classifica os agentes em três categorias, declarando: 

A vitimização do dano moral pode, assim, ser entrevista em três grandes grupos: o 
daqueles que colaboram e tudo fazem para sofrer o dano moral, na ânsia de 
pretender engordar seu patrimônio com lucro fácil; o grupo que enxerga dano moral 
em qualquer situação, mesmo que o simples aborrecimento e mero enfado sejam 
colocados no mesmo invólucro do dano patrimonial; requerentes de ações judiciais 
que cumulam pedidos de ressarcimento de dano extrapatrimonial, sem nenhuma 
justificativa, motivação ou fundamentação do pedido. (SANTOS, 2003, p. 123). 

 

No mesmo sentido, S. J. de Assis Neto, manifesta-se contrariamente à teoria do valor 

do desestímulo, e ao citar Carlos Alberto Bittar, defende: 

Nos parece que a tentativa de se punir alguém pela fixação da indenização em valor 
extremamente elevado pode gerar uma total distorção do sistema de reparação dos 
danos morais, estimulando que pessoas venham a se utilizar do Poder Judiciário para 
buscar o enriquecimento às custas de fatos ligados à dor e ao sofrimento. Não que 
esses eventos não mereçam ser indenizados. Simplesmente, não devem gerar 
riqueza. (BITTAR, 1983, apud ASSIS NETO, 1998, p. 119). 

 

Continuando, o mesmo autor, agora com suas próprias palavras, complementa: “Com 

efeito, como já disse anteriormente, a indenização por danos morais não pode se transformar 

em fonte de renda para o ofendido, mas ser simplesmente compensação para a dor moral 

experimentada” (ASSIS NETO, 1998, p. 120).  

E concluindo, ratifica: “afinal, repito, a indenização por danos morais não pode servir 

como fonte de enriquecimento ou renda para a vítima, sob pena de desvirtuamento da 

finalidade da justiça” (ASSIS NETO, 1998, p. 121).  

Ante o exposto, depreende-se que o enriquecimento ilícito vem sendo objeto de 

grande preocupação no que tange aos danos morais, pela perspectiva de ganho fácil de certas 

pessoas, que desvirtuam o caráter compensatório ou satisfativo da reparação, cujo objetivo é 

indenizar plenamente o lesado, sem, no entanto, exacerbar o valor. 

2.2.6. A noção do “in dúbio pro creditoris”  

Outra teoria que tem sido aceita na doutrina, bem como na legislação é a de que, 

ocorrendo o dano moral, e havendo dúvidas quanto a fixação do valor, este deve ser o mais 
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benéfico possível para o lesionado, posto que, foi vítima, injustamente, de ato ilícito, do 

ofensor. 

Nesse sentido Clayton Reis, ao referir-se ao artigo 948 do Código Civil de 1916, 

descreve: 

Há nessa regra um conceito consistente no fato de que o lesionado sempre será a 
vítima da ação ilícita do ofensor e, por conseqüência, a parte fragilizada na ação de 
responsabilidade civil. Daí o sentido preconizado pela mens legis de que, no caso de 
ressarcimento, deva ele ser o mais benéfico possível para o lesado. (REIS, 2000, p. 
130). 

 

Na seqüência, o mesmo autor alerta, para o critério a ser utilizado pelo juiz quando 

houver dúvida sobre o valor indenizatório: “assim, havendo dúvida na fixação do quantum 

indenizatório,  é indiscutível que a melhor regra será aquela em que o juiz arbitre valor que 

seja mais favorável ao lesado” (REIS, 2000, p. 131).  

Deflui-se, pelas considerações acima, que, em havendo dúvidas no estabelecimento 

do valor da indenização, ela deverá sempre ser, a mais benéfica possível em favor do 

lesionado.  

2.2.7. A tese da reparação integral ou plena 

Admitida como incontestável a reparação, debatidas suas funções e formas, surge 

outra tese também admitida pela maioria dos doutrinadores pátrios a qual estabelece que a 

reparação, utilizando-se de qualquer teoria, deve ser a mais completa possível, atendendo 

assim a todas as expectativas do lesionado. 

Referindo-se a essa teoria, Carlos Alberto Bittar salienta:  

Prospera, ao lado da tese da reparabilidade, a noção de que deve a satisfação do dano 
ser plena: vale dizer, abranger todo e qualquer prejuízo suportado pelo lesado, e, de 
outro lado, situar-se em níveis que lhe permitiam efetiva compensação pelo 
constrangimento ou pela perda sofridos. (BITTAR, 1997, p. 109). 

 

Aduzindo sobre a necessidade da compensação de quaisquer danos morais, o mesmo 

autor complementa: 

Nessa linha de raciocínio, não escapam à necessidade de compensação quaisquer 
danos de cunho moral, independentemente de suas proporções, ou de suas projeções, 
cumprindo ao lesante a adoção das providências tendentes à sua satisfação. È pois, 
no interesse dos lesados que se edificou a teoria em análise, com que se deseja, em 
resposta ao mal suportado, devolver-lhes o estado d´alma normal, ou, pelo menos, 
minorar-lhes conseqüências negativas de ações alheias injustas. (BITTAR, 1997, p. 
113). 

 

Da mesma forma, Flori Antonio Tasca, em importante orientação, assevera: 
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Enfim, qualquer que seja a modalidade de reparação, é necessário lembrar que, no 
âmbito da responsabilidade civil moderna vigora o princípio da reparação integral, 
significando que a ressarcibilidade dos danos extrapatrimoniais há de ser a mais 
completa possível. (TASCA, 2000, p. 240). 

 

As considerações dos renomados autores citados, bem como doutrina e 

jurisprudência dominante, apontam decisivamente para a situação de que, o dano moral, da 

maneira mais abrangente possível, deve ser reparado, sob a ótica da função compensatória, 

em relação à vítima, e punitiva, em relação ao ofensor.  

Entretanto, na análise do valor a ser estipulado, devem ser considerados critérios que 

desestimulem pessoas de má fé a agirem propositadamente, no interesse de enriquecerem-se 

ilícita e facilmente.  

Segundo os adeptos dessa teoria, apesar da situação financeira do ofensor, a 

indenização deve ser de tal monta que não exceda o padrão de vida do ofendido. Para eles, se 

o objetivo á a compensação, não há que se perquirir indenização em função da condição do 

ofensor e sim se limitar em suprir o dano causado pela dor sofrida, nada mais. 

A reparação do dano moral, em que pesem algumas relutâncias de autores nacionais 

e estrangeiros em aceitá-lo, é hoje, tanto no Brasil como externamente, tido pela maioria dos 

doutrinadores, corroborado pela jurisprudência, como possível e devida. 

Segundo os doutrinadores, se é possível cogitar que a dor não tem preço, pior ainda 

seria não admitir a reparação pelos danos advindos com a dor ou sofrimento.  

Definem ainda majoritariamente os mestres escritores, que para melhor reparar o 

dano moral, existem três funções, ou como alguns a chamam, teorias, quais sejam: 

A compensatória ou ressarcitória, na qual o dano moral, por não poder devolver o 

status quo ante ao lesionado, deve possibilitar-lhe ressarcimento ou compensação pecuniária 

para que sua dor, seja abrandada o máximo que se puder. 

Na função punitiva ou expiatória, os doutos escritores estabelecem que o lesionador, 

além do satisfazer ou compensar o lesionado, deve sofrer uma punição, de tal ordem, que ao 

atingir seu patrimônio e causar diminuição, resulte num sentimento de perda material, capaz 

de fazê-lo repensar suas ações a fim de não mais praticar atos dessa. Essa função, educativa, 

está intimamente ligada a chamada teoria do desestímulo. 

Existe ainda, como visto anteriormente,  um número considerável de escritores que 

admitem, em conjunto, a função da compensação ou de ressarcimento, aliada à punitiva, 

formando então a função eclética da reparação. 
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Considera também a doutrina que uma importante função do ressarcimento do dano 

moral é a social, posto que, o homem, como participante ativo, vê refletidos na sociedade 

tanto os efeitos negativos de um dano moral sofrido quanto os benéficos do ressarcimento. O 

caráter educativo da reparação é, nessa função, o mais importante, pois o exemplo de que não 

se compensa causar dano a outrem, bem como a garantia de que o estado assegura tutela se 

casos semelhantes acontecerem, colaboram para uma convivência mais justa e harmoniosa 

socialmente. 

Finalmente, outra função da reparação, mas que poderia também ser considerada 

como uma limitação às funções compensatória e punitiva, é a que alerta para o risco da 

exacerbação dos ressarcimentos por danos morais, desencadear um processo de procura 

desenfreado, como a chamada “indústria do dano moral” , bem como as elevadas 

condenações, de cunho punitivo, virem proporcionar ao lesionado um injusto enriquecimento 

ilícito, ou sem causa. 

Por conclusivo, conforme definição dos autores, no que concerne aos danos morais, 

qualquer que seja a modalidade, vigora a teoria de que, na dúvida do julgador em relação ao 

valor indenizatório, este deve ser o mais favorável possível ao ofendido, culminando com o 

princípio da reparação integral, segundo a qual, ditos danos, devem ser ressarcidos da forma 

mais completa possível. 

 



 46 

3. O QUANTUM INDENIZATÓRIO NO DANO MORAL 

3.1. O PAPEL DO MAGISTRADO  

Ocorrido o ato ilícito que ensejou o dano, a vítima, no interesse de buscar um 

ressarcimento que ao menos amenize o prejuízo moral sofrido, busca no Estado, representado 

pelo juiz, a tutela jurisdicional. 

Então, já a partir desse momento, nasce para o magistrado uma grande 

responsabilidade, pois estará analisando um caso que demanda muita sensibilidade e acuidade 

na análise dos fatos, para ao final, dentro de seu livre arbítrio conceder ou não, a tutela 

argüida.  

Diante da extrema dificuldade em se quantificar o dano extrapatrimonial, assume o 

insigne magistrado papel de especial relevância na questão de sua verificação, avaliação 

mensuração.  

Essa tarefa é descrita por Antonio Jeová Santos, que obtempera: “u m dos grandes 

desafios do jurista, neste início do Século XXI, é encontrar pautas que mostrem a forma a que 

se deve chegar para quantificar o dano moral” (SANTOS, 2003, p. 149).  

3.1.1. O livre arbítrio  

Muito se tem falado na doutrina sobre o livre arbítrio do magistrado, nas ações 

referentes a danos morais. 

Clayton Reis, definindo o perfil do magistrado, na avaliação do dano moral, salienta: 

“o magistrado sensível, perspicaz e atento aos mecanismos do direito e da pessoa humana, 

avaliará as circunstâncias do caso e arbitrará os valores compatíveis com cada situação” 

(REIS, 2000, p. 64). 

Referindo-se ao perfil do magistrado, o mesmo autor enfatiza: “assim, na 

determinação do quantum indenizatório destacamos o perfil do magistrado, em que, através 

de seu arbitrium judicis, identificará os elementos importantes na fixação da indenização” 

(REIS, 1998, p. 208). 
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E enaltecendo os critérios de avaliação do juiz, pondera: “é inegável concluir que a 

valoração dos fatos que concorreram para a ilicitude do ato, bem como para os seus 

resultados, dependerão exclusivamente dos critérios de avaliação do magistrado” (REIS, 

2000, p. 208). 

Entretanto, como adiante veremos, seu papel vai além do simples livre arbítrio, posto 

que, essa importante prerrogativa não o isenta de uma profunda e detalhada análise das 

provas, condições e conduta dos envolvidos. 

Na Revista de Direito do Consumidor, Boris Padron Kauffman (2001, p. 80) salienta 

as dificuldades encontradas pelos magistrados na fixação do valor capaz de compensar o dano 

moral: “a dificuldade maior para o julgador, no entanto, é o da fixação do montante para 

compensar o dano moral experimentado pelo ofendido”.  

A seguir, o mesmo autor salienta a tendência atual do livre arbítrio do julgador no 

mesmo assunto: “a ampla liberdade n a fixação do quantum é uma tendência que se vem 

observando na legislação, deixando ao arbítrio do julgador a melhor forma de compensar o 

dano moral experimentado” (KAUFFMAN, 2001, p. 80).  

No mesmo sentido, Flori Antonio Tasca salienta a dificuldade do magistrado na 

fixação do valor indenizatório, pela falta de critérios objetivos: “salvo raras exceções, não há 

na legislação brasileira critérios absolutamente objetivos para a fixação do quantum debeatur 

em matéria de danos extrapatrimoniais” (TASCA, 2000, p.  208)20. 

E corroborando sua afirmação, ao enfatizar o livre arbítrio do Juiz, descreve: “como 

se disse, considerando que a legislação nacional raras vezes estabelece objetivamente valores 

para a reparação dos danos extrapatrimoniais21, cabe ao Juiz fixar o montante adequado para 

cada caso concreto22” (TASCA, 2000, p. 208).  

O mesmo autor, salienta também a necessidade do juiz considerar doutrina e 

jurisprudência para melhor fundamentar sua decisão, quando cita: 

De qualquer modo, na fixação do montante reparatório, deve o Juiz observar 
determinados critérios que a doutrina e a jurisprudência têm delineado como 
pertinentes à correta tutela punitiva (para o ofensor) e compensatória ou satisfativa 

                                                
20em raras oportunidades a lei estabelece critérios objetivos ara fixação do montante ressarcitório em matéria de danos 
extrapatrimoniais. Um exemplo, é o da tarifação inserida na Lei 5.250/67, que estabelece tetos máximos para a reparação de 
danos extrapatrimoniais. 
21 Referindo-se à fixação do quantum dos danos extrapatrimoniais, escreve Maria Helena Diniz (TASCA, 2000, p. 208): “As 
obrigações oriundas de atos ilícitos ou fatos lesivos a terceiros são ilíquidas, requerendo liquidação do dano causado, ou seja, 
a fixação do quantum devido. Esse valor pode ser estabelecido: a) por lei; b) pelo consenso entre as partes; c) pelo 
magistrado, que poderá estabelecer o conteúdo do dano, estimar a medida do prejuízo no momento em que faz a liquidação e 
fixar seu quantum na decisão”.  
22 Aparecida Amarante (1996, p. 259, apud TASCA, 2000, p. 208), referindo-se à atribuição delegada ao juiz para a fixação 
do montante ressarcitório, anota que “neste poder conferido ao juiz repousa grande controvérsia da doutrina, e forte objeção 
tem-se levantado contra ela, a começar por Chironi”.  
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(para o ofendido) dos bens que integram o patrimônio ideal das pessoas. (TASCA, 
2000, p. 213). 

 

No mesmo sentido, as ponderações de Artur Oscar de Oliveira Deda ao citar julgado 

do STJ, indicam: 

“Na fixação do dano moral, deve o Juiz orientar -se pelos critérios recomendados 
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade e eqüidade, atento à realidade 
e às peculiaridades de cada caso concreto (STJ, 3ª T.,R. Esp 137.482-DF, rel. Min. 
Waldemar Zveiter, DJU, 14 set. 1998)”. (DEDA, 2000, p. 14).  

 

Clayton Reis, mesmo ao mencionar a relevância de outros elementos trazidos ao 

processo, enfatiza a importância do livre arbítrio do magistrado, quando escreve: 

Por mais importantes que sejam os parâmetros, tabelas, similitude com casos 
julgados, elementos doutrinários, disposições expressas contidas em leis, e outras 
informações, o arbitramento sempre estará sujeito ao boni arbitrium do julgado. 
(REIS, 2000, p. 208). 

 

É possível afirmar então, que o magistrado, utilizando-se de sua experiência, 

conhecimento e sensibilidade, sempre considerando a legislação, doutrina e jurisprudência, 

pertinentes, e o enquadramento no caso concreto, formará seu livre arbítrio e convencimento, 

jamais agindo com a refutada arbitrariedade. 

Em consonância com o afirmado, Clayton Reis, assevera: 

A idéia prevalente do livre arbítrio do Magistrado ganha corpo na doutrina e 
jurisprudência, na medida em que transfere para o juiz o poder de aferir, com seu 
livre convencimento e tirocínio, a extensão da lesão e o valor da reparação 
correspondente. (REIS, 1998, p. 90). 

 

E referindo-se a importância do julgamento pelo livre arbítrio do juiz, principalmente 

porque não se verificam parâmetros legais, para a quantificação dos danos morais, professa: 

No entanto, ainda que inexistam parâmetros legais fixados, o melhor critério é o de 
confiar no arbítrio dos juízes, para a fixação do quantum indenizatório. Afinal, o 
magistrado, no seu mister diário de julgar e valer-se dos elementos aleatórios que o 
processo lhe oferece e, ainda, valendo-se do seu bom senso e sentido de eqüidade, é 
quem determina o cumprimento da lei, procurando sempre restabelecer o equilíbrio 
social, rompido pela ação de agentes, na prática dos atos ilícitos. (REIS, 1998, p. 
103). 

 

Desta forma, inexistindo arbitrariedade, sendo analisadas as provas trazidas ao 

processo, adequando o caso concreto a situações semelhantes da jurisprudência pátria, 

ancorado na doutrina e na lei da Constituição Federal e demais legislação pertinente, o 

magistrado, sempre dotado de bom senso, se não conseguir atender integralmente aos anseios 

do ofendido, estará ao menos, agindo baseado em critérios palpáveis, capazes de justificar 

naquele momento, sua valoração como a mais próxima possível da efetiva justiça. 
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Para formar seu convencimento, é relevante que o magistrado analise critérios 

objetivos e subjetivos como: gravidade do dano, nexo de causalidade, posição social da 

vítima, conduta da vítima e do autor, sendo este muito importante para evitar a 

industrialização do dano moral, e seu conseqüente enriquecimento ilícito ou sem causa. 

3.1.2. Critérios considerados na definição do valor indenizatório 

O magistrado, para formar seu convencimento e prolatar a sentença que arbitrará o 

valor do dano moral, pode e deve socorrer-se em diversos critérios, tanto de ordem subjetiva, 

quanto de ordem objetiva, capazes de melhor lhe auxiliar na difícil tarefa dessa definição. 

Nesse sentido, tem-se que o critério subjetivo é aquele que busca identificar o 

prejuízo concreto do ofendido, nele sendo consideradas as variáveis: condições econômicas e 

sociais da vítima e do autor, conduta e personalidade dos agentes, nexo de causalidade entre o 

ato e a culpa do autor.  

No critério objetivo, deve o magistrado considerar a intensidade ou gravidade da 

lesão e suas repercussões pessoais e sociais, bem como a orientação jurisprudencial e 

doutrinária em casos que guardem alguma similaridade. 

Carlos Alberto Bittar, nesse sentido, ao delinear os amplos poderes do juiz, na 

definição, bem como certos critérios a serem observados, ensina: 

Admite-se, ainda, a cumulação de reparação pecuniária e pessoal. Descrevem-se, 
então, como parâmetros, certas linhas diretivas, retiradas da análise fática, tais como 
o comportamento das partes, as correspondentes posições econômicas, a intensidade 
do dano e fatores outros que, apontados na doutrina, encontram guarida em certas 
codificações, como a portuguesa 23. 
Tem-se, pois, como regra geral, em matéria de determinação da reparação, a outorga 
ao juiz de poderes amplos, contando ele, no respectivo exercício, com certas 
fórmulas, engendradas na vivência prática, que lhe servem de apoio para a 
ministração da justiça. (BITTAR, 1997, p. 220). 

 

E referindo-se ao princípio da reparação integral, o próprio autor conclui: 

Com isso, na definição da indenização devida, compete ao juiz perseguir, em vista 
das condições do litígio, o real sentido dos fatos, para aquilatar das fórmulas que 
melhor se ajustam à hipótese vertente,a tento sempre ao princípio basilar da 
reparação integral ao lesado24. (BITTAR, 1997, p. 220).  

                                                
23 De fato, no Código de Portugal se indicam os aspectos que podem influenciar a definição da responsabilidade no caso 
concreto (art. 494). 
24 “Nessa trilha vem operando a jurisprudência: v. por exemplo , dentre outros, os casos descritos em RT 161/631 (sobre 
inserção indevida de obra intelectual em radiodifusão, em que se tomou em conta o proveito obtido pelo lesante); RE 
102.563-8, de 04.09.1984, STF, 2.ª T. (sobre edição não autorizada de obra intelectual, de tiragem não conhecida, em que se 
adotou o critério, presumido, de dois mil exemplares) e RE 102.963-3, de 21.10.1986, STF, 2.ª T. (sobre uso indevido de obra 
poética em gravações em que se adotou o valor de mercado como critério definido); RE 94.201, de 13.09.1985, STF, 2.ª T. 
(sobre violação de direitos em obra arquitetônica, em que se definiu pelo triplo do valor devido em contratação normal)” 
(BITTAR, 1997). 
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Clayton Reis, corroborando as elucidações acima, salienta: 

Dentre alguns desses elementos que poderão motivar a decisão do juiz, poderão ser 
destacados, através de uma análise singela nesta oportunidade, a repercussão do 
ilícito no meio social, a intensidade da angústia experimentada pela vítima (que 
depende da análise dos fatores culturais, sociais e espirituais do lesado), bem como a 
situação patrimonial do agente lesionador e da vítima. (REIS, 1998, p. 74). 

 

Da mesma forma, Boris Padron Kaufmann, em artigo publicado na Revista de 

Direito do Consumidor, após relatar diversos julgados, conclui: 

Colhem-se, desses julgados, os critérios que devem nortear a fixação do valor da 
indenização: em relação ao autor do ato danoso, o grau de sua culpa e seu porte 
econômico; em relação ao ofendido, o nível socioeconômico em relação ao ato, a 
sua potencialidade danosa. Tudo temperado com moderação. (KAUFMANN, 2001, 
p. 80). 

 

Ante o exposto, verifica-se que apesar de colacionados de forma diferente por 

diversos autores, os critérios a serem utilizados pelo magistrado para auxiliá-lo na fixação do 

quantum debeatur são as condições econômicas do autor e da vítima, condutas reprováveis 

dos agentes, nexo de causalidade entre o ato e a culpa do autor a intensidade e duração da 

lesão, condições pessoais do ofendido, bem como a orientação jurisprudencial e doutrinária 

em casos semelhantes. 

3.1.2.1. Condições econômicas do autor e da vítima 

Para se aferir o valor do dano moral no caso concreto, um dos critérios que o 

magistrado deve lançar mão, é o da análise detalhada das condições econômicas, tanto do 

autor, como da vítima. 

Esta análise, se faz necessária, tanto para aquilatar um valor justo indenizatório capaz 

de compensar a dor daquele que sofreu o dano, quanto para punir o ofensor, sempre atentando 

para que em nenhum dos fatores sopesados, corra-se o risco de causar o enriquecimento ilícito 

de um, ou a bancarrota do outro. 

Nesse sentido, Flori Antonio Tasca, sobre as condições pessoais das partes, salienta: 

As condições pessoais das partes, tais como a personalidade do ofendido e do 
ofensor, a condição familiar, social e econômica, também influenciam sobremaneira 
a fixação do quantum debeatur, máxime considerado a característica marcadamente 
subjetiva das ofensas ao patrimônio ideal das pessoas (TASCA, 2000, p. 216). 
 

O mesmo autor, de forma conclusiva sobre a necessidade de se considerar a condição 

econômica das partes, em especial com relação ao autor, para que se efetive a teoria punitiva, 

finaliza: 
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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 (TASCA, 2000, p. 221). 
 

Entretanto, alertando para que não se analise isoladamente a condição de um dos 

agentes, o que poderia provocar enriquecimento sem causa à vítima, Humberto Theodoro 

Junior salienta: 

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. (THEODORO JUNIOR, 2001, p. 65). 

 

Conforme verificado, a condição econômica das partes é um dos importantes 

critérios a ser considerado pelo juiz na avaliação do valor do dano moral a ser arbitrado. Não 

deve, entretanto, o insigne julgador, abrir mão de sua experiência e bom senso, para que sua 

decisão, seja de tal forma moderada, a ponto de compensar o ofendido e punir o ofensor, sem 

que o juízo de valor econômico não cause exacerbado prejuízo a nenhum dos dois. 

3.1.2.2. A conduta dos agentes 

O comportamento das pessoas envolvidas na relação de lesionado e lesionador, 

também é um fator muito importante na análise do julgador, quando da definição do valor a 

ser arbitrado, a título de danos morais. 

Podem ocorrer casos em que o lesionado, com má fé, pré-medite, ou crie uma 

situação que provoque dano para locupletar-se dele. Há ainda outros em que o agente passivo 

possui culpa concorrente. Outra situação encontrada, é aquela em que o causador do dano 

utiliza-se de ato doloso para causar mal a pessoa de quem é desafeto. 

As três maneiras, de má fé ou culpa concorrente do agente passivo, e o dolo do 

lesionador, são situações que devem ser consideradas pelo juiz na avaliação do quantum 

indenizatório.  

Nesse sentido, referindo-se ao cheque pré-datado, apresentado antecipadamente, 

propositadamente, S. J. de Assis Neto, propala: 

Descumprindo o contrato, o portador do cheque que assim o fez responder pelo 
eventual dano causado, na forma do art. 1.056 do Código Civil. O dano moral, in 
casu, deve-se ao fato de que o emitente do título opta pelo cheque pré-datado 
justamente pelo fato de que, no momento da emissão não tem fundos em conta 
corrente para a garantia de efetuar o pagamento. Levado ao caixa do banco o 
cheque, este fatalmente será devolvido por falta de fundos (a não ser que o emitente 
tenha conta com limite de crédito, cheque especial). A situação vexatória e 
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causadora de lesão moral à imagem do emitente está configurada, mantendo nexo de 
causalidade com o descumprimento do contrato levado a efeito pelo portador. 
(ASSIS NETO, 1998, p. 157). 

 

Em sentido oblíquo, Sílvio de Salvo Venosa, ao definir a culpa concorrente, 

assevera: 

Quando há culpa concorrente da vítima e do agente causador do dano, a 
responsabilidade e, conseqüentemente, a indenização são repartidas, como já 
apontado, podendo as frações de responsabilidade ser desiguais, de acordo com a 
intensidade da culpa. (VENOSA, 2003, p. 40). 

 

Em outra esfera, ao tratar da conduta ilícita do lesionado, ou daquele que se faz 

lesionado, J. J. Calmon de Passos, em artigo na Revista Consulex, de julho de 2004, narra, 

entre outros, o caso concreto no qual juiz de um dos tribunais superiores, impetrou ação 

indenizatória contra um banco, pedindo a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 

pelo fato daquele banco ter devolvido cheques de uma velha conta, sem movimento, e 

obviamente sem fundos, que alguém se apoderou e ele jamais comunicou ao banco seu 

desaparecimento.  

Finalizando sua narrativa, enfatiza a fundamentação do autor e a decisão do julgador: 

Entre os fundamentos do pedido constavam as alegações de que o banco não lhe 
informara sobre o furto do talonário(!) e foi descortês deixando de entrar em contato 
com ele antes de recusar o pagamento dos cheques. O julgador reduziu a 
indenização para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) tendo julgado 
antecipadamente a lide. (PASSOS, 2004, p. 54). 

 

Antonio Jeová Santos, sobra a conduta reprovável dos agentes, descreve: 

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. (SANTOS, 2003, p. 186). 

 

O mesmo autor, ao orientar sobre a maneira que devem os operadores do direito, 

conforme o grau da culpa do agente, salienta: 

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. (SANTOS, 2003, p. 187). 

 

Constatado que a conduta do agente, que ativo ou passivo na relação do dano moral, 

podem resultar de culpa de natureza leve, média ou grave, podendo ainda tais atitudes estar 

eivadas de dolo ou má fé, merecem tais situações, acuidade do magistrado em sua análise, 



 53 

para que, sopesando adequadamente ditas condutas, possa obter seu convencimento sobre a 

existência e o montante do dano a ser arbitrado.  

3.1.2.3. Intensidade e duração da lesão imaterial 

Critério de relevante importância, a ser observado pelo juiz na definição do valor 

indenizatório, é a intensidade ou a gravidade da lesão oriunda do ato causador do dano. 

Entretanto essa tarefa, na maioria das vezes é muito árdua, vez que, ao passo que em 

determinados casos ela é notória, visível externamente, em outros é somente interna, 

demandando muita experiência e perspicácia para constatá-la e valorá-la adequadamente. 

Carlos Alberto Bittar (1997, p. 224), nesse sentido define: “a tendência é, no caso, de 

imposição de sanção agravada, na correspondência com o vulto da agressão e a respectiva 

repercussão”.  

Pedro de Carli, em dissertação de sua autoria, enfatiza: 

Todavia, na maioria das vezes, os efeitos negativos do dano extrapatrimonial são tão 
profundos e visíveis, que ficam registrados no corpo do lesado e na sua fisionomia. 
Em outras situações, pode o sofrimento não transparecer no rosto da vítima, nem no 
físico, embora exista em seu interior. (DE CARLI, 2002, p. 47). 

 

Enfatizando a importância da análise, de acordo com o grau ou a duração da lesão, 

Antonio Jeová Santos, de forma exemplificativa, obtempera: 

A magnitude da lesão há de ser verificada sempre. Uma lesão física que possa ser 
sanada, evidente que não será considerada da mesma forma que um dano estético 
causador da amputação de uma perna. A permanência da lesão no indivíduo ou a sua 
enfermidade, serve para orientar o julgador, porque se a lesão permanecer, de forma 
indelével, a dor é mais intensa. Veja-se, em tosco exemplo, a gradação da magnitude 
da lesão, por ordem de grandeza: 
a) perda de um filho; 
b) perda dos dois olhos; 
c) perda de apenas um olho; amputação da falange do dedo anular; 
d) abalo de crédito porque teve o nome lançado, indevidamente, no SPC ou Serasa. 
É evidente que a indenização vista em casos como o da letra a deverá ser em muito 
superior à letra b e assim por diante. (SANTOS, 2003, p. 187-188). 

 

Clayton Reis, ao destacar o caráter subjetivo da dor causada na vítima do dano 

moral, obtempera: 

A dor vivenciada pelas vítimas de danos extrapatrimoniais é uma questão de 
profundo caráter subjetivo. Todavia, não é difícil distinguir situações diversas para 
efeito de aferição da magnitude do dano, por exemplo, a perda de um filho, que 
representa uma dor íntima extremamente superior à angústia decorrente da 
devolução indevida de um cheque por negligência funcional do banco. (REIS, 1998, 
p. 101). 

 

Flori Antonio Tasca, ao citar Roberto H. Brebbia, sobre a gravidade objetiva do dano 

e os critérios do juiz, destaca: “Roberto H. Brebbia, ao cuidar dos critérios gerais que devem 
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orientar o Juiz na fixação do quantum reparatório, observa que, em primeiro lugar, é 

necessário ter em conta a gravidade objetiva do dano25” (TASCA, 2000, p. 215).  

Colhe-se das citações acima, que a intensidade da dor causada pelo dano, devido a 

sua gravidade e duração, é fator preponderante para quantificar a indenização. 

De caráter extremamente subjetivo, não poderá o magistrado, neste mister, valer-se 

de outros meios concretos, senão da pura sensibilidade, aliada a eqüidade, e observação de 

casos análogos já constantes na jurisprudência, nunca esquecendo que cada pessoa é única, e 

assim, mesmo diante de gritante similaridade, a lesão poderá ser diferente. 

Como existem casos, em que a lesão física ou material, ajuda a valorar o dano, ou 

mesmo em função da perenidade da lesão, muitos outros de aparente pequena gravidade, 

causaram, no íntimo do lesado enorme prejuízo, cabendo ao magistrado descobri-lo, para 

ressarci-lo. Descoberto o tamanho da dor, por mais difícil que seja, certamente ficará mais 

fácil arbitrar-se o quantum indenizatório. 

3.1.2.4. Condições pessoais do ofendido 

Ainda se referindo à vitima, critério de salutar importância a ser considerado na 

definição do quantum indenizatório, são as suas condições pessoais. É certo que, sem 

demérito deste, uma cicatriz causada no rosto de um camponês, não terá a repercussão, que o 

mesmo dano, se causado a uma famosa e bela atriz. 

Alertando para as circunstâncias objetivas e subjetivas a serem observadas pelo 

julgador, em relação às condições pessoais do ofendido, Antonio Jeová Santos, assevera: 

Ainda a respeito da situação da vítima, o seu standart de vida há de ser observado, 
como a idade, estado civil, sexo, a atividade social, o local em que vive, os vínculos 
familiares e outras circunstâncias tanto de natureza objetiva, como subjetiva que o 
caso ofereça. (SANTOS, 2003, p. 189). 

 

E referindo-se a idade, como fator relevante, descreve: 

A idade assume relevo ao tipo de dano padecido. Uma criança sofrerá muito mais 
diante de uma lesão que a marcará para o resto da vida do que um ancião. Já uma 
pessoa de idade avançada, terá grau de sofrimento menor se padeceu uma lesão de 
natureza permanente. (SANTOS, 2003, p. 189). 

 

Ante o exposto, é permitido afirmar que as condições pessoais do ofendido também 

são importantes critérios a serem considerados pelo magistrado na apuração do valor 

                                                
25 Si el daño moral hay sido producido por una injuria, por ejemplo, corresponde ante todo analizar la difusión que hay tenido 
la misma, el contenido de la imputación agraviante, el lugar donde fuera cometida, el medio empleado, etc.” (BREBBIA, 
1950, p. 207, apud TASCA, 2000, p. 215). Tradução: “Se o dano moral foi produzido por uma injúria, por exemplo, 
corresponde antes de tudo analisar a difusão que a mesma teve, o conteúdo da imputação agravante, o lugar onde foi 
cometido, o meio empregado, etc”.  
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indenizatório, vez que, peculiaridades como idade e repercussão social, divergentes entre as 

vítimas são caracteres que não podem ser esquecidos, quando se busca um justo ressarcimento 

para a ofensa. 

3.1.2.5. Padrões adotados pela doutrina e jurisprudência 

Mesmo valendo-se dos critérios acima referidos, cabe ao magistrado, para uma justa 

definição de valor indenizatório, analisar eqüitativamente questões semelhantes que tenham 

ocorrido, seus julgados, bem como a tendência doutrinária atual. 

Assim, Humberto Theodoro Junior esclarece: 

Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e 
jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para 
evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes 
de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. (THEODORO JUNIOR, 
2001, p. 36). 

 

Clayton Reis, após criticar a discrepância dos valores arbitrados, complementa; 

A adoção de parâmetros pelos tribunais poderá constituir-se em forma de estabelecer 
critérios no importante arbitramento dos danos não materiais, de forma a criar 
valores que sejam semelhantes e não assimétricos, como soe ocorrer no momento. 
(REIS, 2000, p. 214). 

 

Antonio Jeová Santos, enfatizando que o juiz pode reportar-se a casos semelhantes, 

utilizando-os como parâmetros para fixação do valor indenizatório, descreve: 

Estabelecendo comparação diante de caso similar, poderá o juiz valer-se do que foi 
decidido pelo Tribunal, para calibrar o montante da indenização. Essa forma de ver a 
quantificação do dano moral, impedirá a loteria jurídica a que as vítimas se 
submetem. Ora é conferido valor enorme para um tipo de lesão e, ás vezes, 
importância muito menor, para desespero das vítimas e mal-estar do Poder 
Judiciário. A harmonização de cifras em casos similares, ou gradação (para mais ou 
para menos) diante do que o Tribunal já consolidou, será fonte de afastamento destes 
temores e o fim da loteria jurídica. (SANTOS, 2003, p. 191, grifos do autor). 

 

Assim, apesar de, em danos similares, ou até iguais, e os efeitos sentidos nas esferas 

imateriais das vítimas serem diferentes, o julgador poderá valer-se de decisões anteriores, 

consolidadas pelos Tribunais, como forma de um piso, ou um teto. Desta forma, sopesando os 

demais critérios adequados ao caso concreto, formará o juiz, seu convencimento acerca do 

valor. Essa decisão, porém, não poderá se distanciar muito do caso similar, tomado como 

paradigma. 
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3.1.3. Formas de apuração e aplicação da condenação por dano moral 

Uma vez utilizados os critérios à disposição do magistrado e definido o quantum 

indenizatório, surge para ele mais uma dúvida, ou seja, qual a melhor forma de aplicação da 

condenação, para que ela atinja os objetivos propostos de satisfação e punição, dentro do caso 

concreto. Essas formas, o modo como deve ser feito também não possui caráter inflexível. 

Entretanto, alguns critérios devem ser observados, como a não utilização do tarifamento 

regrado, e a condenação in natura e monetária, como a seguir se depreende. 

3.1.3.1. O tarifamento regrado e o salário mínimo como referência na valoração 

Tarifar o dano, nada mais é do que estabelecer um critério objetivo de quantificar a 

partir de certos tipos, o valor mínimo e máximo possível, dentro de cada situação, 

independente de uma análise individual de fatores subjetivos estritamente ligados ao caso 

concreto. 

Nas reparações civis por danos morais, na atualidade, já não se verifica a utilização 

de tabelas, o que é diferente de basear-se o pedido e também a decisão do juiz, em casos 

semelhantes.  

Devido às peculiaridades, cada um terá seu desfecho, que poderá exceder ou ser 

menor que um possível valor teto, pois isso acabaria limitando o poder do judiciário. 

O Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento, no sentido de não aceitação 

do tarifamento em danos morais, ao promulgar a súmula 281 que preceitua: “a indenização 

por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”.  

Em posição de crítica à tarifação do valor das condenações por danos morais, Silvio 

de Sávio Venosa explica: 

A falta de legislação específica nessa problemática tem gerado, todavia, decisões 
díspares 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: como ainda é nova a disseminação dessa 
modalidade de indenização em nossos tribunais, chegar-se-á, certamente, em breve 
tempo, a balizamento razoável imposto pela própria jurisprudência. (VENOSA, 
2003, p. 209). 

 

Admitindo-a, entretanto, para os casos de dano corporal fisiológico, professa: “há 

determinados danos que podem ficar sob o julgo de uma tarifação, como, por exemplo, o dano 

corporal fisiológico, como já ocorre com os acidentes do trabalho, mas há outros de 

impossível delimitação” (VENOSA, 2003, p. 209).  
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Clayton Reis, após citar o método de João Casillo, baseado na doutrina e 

jurisprudência francesa, aceita, com reservas a tarifação em nosso país ao descrever: 

Nesses textos, os autores da média de casos individuais na jurisprudência francesa, 
para estabelecer um ponto médio para as situações concretas. 
Não seria difícil no Brasil adotar semelhante procedimento, se considerarmos a 
imensa diversidade dos critérios utilizados pelos nossos tribunais. É certo que a 
nossa realidade cultura, social e econômica é imensamente diversa da francesa, quer 
em decorrência da extensão do território nacional, quer em virtude da diversificada 
realidade econômica, cultural e histórica existente em nosso estado. (REIS, 1998, p. 
97). 

 

No mesmo sentido, o autor defende a estipulação de pisos uniformizadores de 

critérios valorativos: “assim, a construção de uma equação pode ser capaz de sugerir uma 

idéia básica, que servirá de partida para uniformização dos critérios de avaliação” (REIS, 

1998, p. 98). 

E após citar os critérios mínimos e máximos adotados pela lei 4.117/62, artigo 84 

(Código Brasileiro de Telecomunicação) e Lei nº 5.250/67, artigo 52 (lei de Imprensa), em 

contraponto com a Carta Magna, obtempera: 

Todavia, entendemos que a Constituição Federal de 1988 (art. 5º, incisos V e X) não 
fixou limites para reparação dos danos extrapatrimoniais, encontrando-se 
expressamente revogadas as disposições limitativas impostas pelas citadas leis. 
(REIS, 1998). 

 

A Constituição Federal (BRASIL, 2000a), em seu artigo 7º, inciso IV, veda a 

vinculação do salário mínimo, como parâmetro para fixação de qualquer valor.  

Desta forma, mesmo quando estipulado como referência para indenização de dano 

moral, no arbitramento da sentença, deve ser transformado para um valor fixo em moeda da 

época, o qual, a partir dessa data, passará a ser corrigido monetariamente, consoante súmula 

número 07 do Superior Tribunal de Justiça. 

3.1.3.2. Reparação in natura e monetária 

Concomitante aos difíceis obstáculos que tem o magistrado para definir sobre a 

reparabilidade, bem como o quantum indenizatório, frente a análise dos mais diversos 

critérios, o insigne julgador depara-se com mais uma árdua tarefa, a estipulação da forma em 

que será aplicada a sanção civil ao autor do dano e quais reflexos terá na pessoa do lesado. 

Certamente que todos os critérios, por interligados e próximos que são, continuarão 

influenciando nessa decisão. 

O magistrado então, terá a seu dispor, a reparação da dor de forma in natura, ou seja, 

aquela que de alguma maneira tenta restabelecer a condição anterior ao dano, restritiva de 
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direitos através de serviços prestados à comunidade, e, se isso não for possível, deverá 

quantificá-lo na forma pecuniária. 

Carlos Alberto Bittar, admitindo novas formas de reparação, precede seu 

posicionamento, enfatizando a principal: 

Tradicionalmente, a reparação civil por danos perfaz-se através de pagamento de 
indenização em dinheiro, diante do princípio geral da responsabilidade patrimonial, 
introduzido, ainda, à época romana, na técnica jurídica para substituir a antiga 
submissão da pessoa do agente às sanções cabíveis26. (BITTAR, 1997, p. 227). 

 

Citando a jurisprudência, o mesmo autor, ao referir-se especificamente aos danos 

extrapatrimoniais, salienta: 

Mas, com a evolução dos tempos, admitida a reparação por danos morais, começou-
se a discutir o respectivo alcance, indagando-se o papel que o dinheiro representaria 
nesse âmbito, com as variações que acabaram alimentando certas posições 
negativistas, já mencionadas. Prosperou, a propósito, a tese da compensação, ou 
seja, a de que a indenização em pecúnia representa lenitivo aos males infligidos ao 
lesado, como assinalado, desde que a moeda propicie a realização de inúmeros 
interesses, como derivativos dos danos suportados27. (BITTAR, 1997, p. 227). 

 

Ao referir-se a dificuldade na determinação do quantum na indenização pecuniária, 

Orlando Gomes assevera: 

Nos casos de reparação pecuniária, a primeira dificuldade é a determinação do 
quantum. Muitas vezes há elementos concretos para fixá-los mas, freqüentemente, 
não existem. Na sua falta, a indenização há de ser calculada por aproximação, 
mediante arbitramento. Não faltam, aliás, elementos para avaliação, até quando se 
trata da estimação de um bem como a vida humana. (GOMES, 2000, p. 317). 

 

Sobre as formas de reparação in natura do dano moral, Clayton Reis ensina: 

“admite -se, portanto, no campo dos danos extrapatrimoniais, a retratação como sendo uma 

maneira de indenização in natura” (REIS, 1998, p. 118).  

Continuando seu raciocínio, ao citar as formas de reparação: do agravamento da 

honra da mulher, pelo casamento, ou dote, o desmentido, a retificação de notícia injuriosa nos 

mesmos termos, a divulgação imediata de resposta, a republicação de material como 

indicação do nome do autor, a contrapropaganda e a publicação gratuita de sentença 

condenatória, assevera: 

Todas essas situações demonstram, de forma patente, outras formas de reparação 
que não a pecuniária, e que produzem efeitos de grande repercussão, especialmente 
quando se trata de fatos que foram objeto de divulgação perante a opinião pública. 
Neste caso, a retratação do ofensor assume papel de imensa satisfação para o 

                                                
26Em nosso sistema, está consagrado o princípio nos arts. 1,518 do C. Civil (em cujo parágrafo único se acha definida a 
solidariedade entre os agentes, em caso de haver mais de um responsável pelo dano) e 591 et seq. do CPC. 
27 Também na Jurisprudência é esse o posicionamento, como se pode verificar, dentre outras, em decisões constantes de : RT 
576/188; 616/46; 647/212; 668/116; e 662/192; e RF 282/310. 
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lesionado, preocupado em recompor sua dignidade social perdida. (REIS, 1998, p. 
119). 

 

Ao defender a pena restritiva de direitos, como a prestação de serviços à 

comunidade, como forma de reparação civil do dano moral, Carlos Alberto Bittar, propõe a 

alternativa: 

Trata-se de sanção restritiva de direitos, que pode obter resultados positivos, de 
interesse social, quanto à reeducação do infrator, em caso de delito,mas também sob 
o prisma particular quanto à satisfação do lesado no reconhecimento judicial de seu 
direito e nas privações a que se submete o lesante. 
Discute-se a propósito dessa fórmula no âmbito civil, mas, de um lado, pe 
compatível com o sistema jurídico nacional e, de outro, pode, realmente, trazer 
conforto ou satisfação ao lesado. (BITTAR, 1997, p. 240-241). 

 

Quando não for possível reparar o dano moral pela forma in natura, o magistrado 

definirá dentro de seu livre convencimento, depois de analisados os demais critérios objetivos 

e subjetivos, o valor pecuniário que melhor se amolde à situação, de forma que venha a punir 

o ofensor e recompensar o ofendido. Esse valor, deverá, apesar de se dizer que a dor não tem 

preço, servir como lenitivo, devolvendo a alegria ao lesionado. 

Nesse sentido Clayton Reis, descreve: “assim, nos casos em que a indenização in 

natura é impossível de ser obtida, como por exemplo, a perda de um membro ou a morte de 

um filho, não há outra alternativa, senão a reparação pecuniária” (REIS, 1998, p.120).  

No mesmo sentido, ressaltando o modo predominante de fixação do quantum 

indenizatório, Yussef Said Cahali exemplifica: 

De um modo geral, a condenação com que se busca reparar o dano moral é 
representada, no principal, por uma quantia em dinheiro, a ser paga de imediato, sem 
prejuízo de outras cominações secundárias, nas hipóteses de ofensa à honra e à 
credibilidade da pessoa, conforme foi visto anteriormente. (CAHALI, 2000, p. 704-
705). 

 

Na mesma visão, Flori Antonio Tasca, expõe sua opinião acerca da reparação pelo 

modo pecuniário: “dentro da modalidade de reparação por equivalente pecuniário, inclui -se o 

clássico princípio da reparação por arbitramento, merecendo análise, também, a pena de multa 

como parâmetro à fixação do montante ressarcitório” (TASCA, 2000, p. 222).  

Mais adiante, Sérgio Severo, citado pelo mesmo autor, define o modo pecuniário 

como o mais utilizado, em se tratando de danos morais, quando descreve: 

 De qualquer modo, deve-se reconhecer que a reparação in natura é uma situação 
excepcional, reservada a alguns casos de ofensa aos direitos da personalidade, pois 
os danos extrapatrimoniais na maioria das situações demonstram-se impassíveis de 
reposição por bem idêntico ou por neutralização total dos efeitos lesivos. (SEVERO, 
1996, p. 193, apud TASCA, 2000, p. 224). 
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Carlos Alberto Bittar, sobre a atribuição do valor de desestímulo na reparação 

pecuniária, salienta: 

Adotada a reparação pecuniária - que, aliás, é a regra na prática, diante dos 
antecedentes expostos -, vem-se cristalizando orientação na jurisprudência nacional 
que, já de longo tempo, domina o cenário indenizatório nos direitos norte-americano 
e inglês. É a da fixação de valor que serve como desestímulo a novas agressões, 
coerente com o espírito dos referidos punitive ou exemplary damages da 
jurisprudência daqueles países28. (BITTAR, 1997, p. 232)  

 

Ante o enunciado, percebe-se que o magistrado dispõe de três formas de reparação 

dos danos morais: a in natura, que consiste numa espécie de “desfazer” a lesão, b uscando 

devolver ao lesado o status quo ante, a restritiva de direitos, mais especificamente na forma 

de prestação de serviços à sociedade e, finalmente a mais utilizada, que é a estimação do dano 

moral na forma pecuniária. O magistrado, analisando os fatos, provas e ancorado na doutrina 

e jurisprudência, formará seu livre convencimento, escolhendo a forma que melhor possa se 

adequar ao caso concreto, de maneira a punir o causador do dano e satisfazer ou compensar o 

lesionado. 

 

3.2. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 

Diante de tamanha dificuldade na especificação do quantum indenizatório, 

decorrente de danos morais, importante instrumento que pode e deve ser utilizado pelo juiz 

para formar seu convencimento acerca da soma ressarcitória ou punitiva, é a tendência e 

forma como os Tribunais vem se manifestando em casos análogos. Em que pesem as 

peculiaridades de cada ser humano, é inegável que uma situação similar, pode servir ao menos 

como baliza, ponto de partida para uma análise mais profunda e criteriosa, de acordo com o 

caso. 

 

                                                
28O autor enfatiza, nesse passo, o aspecto punitivo da teoria em questão, realçado também pela doutrina especializada já 
citada: “Punitive damages = monetary compensation awarded to an injuried party that goes above and beyond that which is 
necessary to remunerate the individual for losses. The theory underlying punitive damages, also known as smart money or 
exemplary damages, involves a merger of the interest people injured by the wrongful conduct. This type of damages is not 
awarded because of any particular merit in the plaintiff’s cause but rather to serve the purpose of penalizing the wrongdoer 
and to act as a warning to the offender and others that the community will not tolerate such behavior. Unless otherwise 
required by statute, the award of punitive damages is based upon the discretion of the trier of fact.” (Definição da coletânea 
The guide to American Law, 1984, vol. 8, p. 355-356, verbis, citado no texto de BITTAR, 1997) 
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3.2.1. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, possui um avantajado volume de decisões 

sobre dano moral, nas quais se conhece sua tendência diante dos mais diversos assuntos, todos 

de salutar importância, dentre as quais se destacam, o valor compensatório e punitivo mas que 

não proporcione enriquecimento ilícito, a análise dos critérios de intensidade do dano, 

situação econômica das partes e grau de culpa do agente lesionador. 

3.2.1.1. O valor compensatório e punitivo, sem causar enriquecimento ilícito 

De acordo com os julgamentos atuais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 

através de sua fundamentação, percebe-se a justa preocupação para que o julgador, na 

definição do quantum indenizatório referente a dano moral, procure sempre compensar ou 

ressarcir o ofendido, de forma a neutralizar ou, ao menos, anestesiar em parte os efeitos dos 

dissabores sofridos, apesar do dinheiro não ter o poder de restituí-lo a seu status quo ante. 

Também é preocupação do citado Tribunal, impingir valor de condenação capaz de 

desestimular o ofensor, de tal sorte que não cause enriquecimento ilícito do ofendido. 

Assim, no acórdão 98.013132-4 de 13/02/2001, relator Desembargador Orli 

Rodrigues, a 1ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação, mantendo decisão de 

juiz monocrático, ao enfatizar o caráter compensatório e punitivo que deve revestir a 

condenação, sem causar a ruína do causador do dano (SANTA CATARINA, 2001a). 

De maneira semelhante, a Terceira Câmara de Direito Civil no acórdão 

2001.008464-3 de 11/04/2003, relator Marcus Túlio Sartoratto, manteve sentença de 1º grau 

em apelação cível, por entender que foram observados critérios como: intensidade do 

sofrimento do ofendido, dolo ou grau de culpa do responsável, situação econômica do 

ofendido e do ofensor, bem como o cuidado para não causar enriquecimento ilícito da vítima, 

nem a ruína do causador do dano (SANTA CATARINA, 2003). 

Ao negar provimento em Apelação Cível 98.009142-0, relator Desembargador 

Sérgio Roberto Baasch Luz, em decisão de 06/08/2001, a Segunda Câmara Cível, no mesmo 

sentido acima consubstanciado, enfatizou o livre arbítrio do juiz na especificação do valor 

indenizatório, com base em critérios e razoabilidade, intensidade de culpa, condição 

econômica das partes, para compensar a vítima sem causar-lhe enriquecimento ilícito e punir 

o autor, sem no entanto levar-lhe à ruína (SANTA CATARINA, 2001b). 

Ao reduzir indenização fixada pelo juízo a quo a mesma Câmara, exalta a 

necessidade de observação dos critérios adstritos à discricionariedade do julgador, condições 
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particulares das partes, situação fática, além da ratificar o sentido da condenação, que deve 

satisfazer o ofendido, sem, no entanto, configurar enriquecimento ilícito, sem prejuízo da 

função repressora e pedagógica em relação ao ofendido (SANTA CATARINA, 2002a). 

Acerca da estipulação do valor arbitrado pelo juiz com base no valor do título, objeto 

do dano, bem como se referindo a impossibilidade de vinculação a salário mínimo, pelo 

preceito constitucional e precedente do Superior Tribunal de Justiça, a Segunda Câmara 

Cível, em julgado de 15/08/2004, negou provimento a recurso do causador do dano, realçando 

a necessidade de ressarcir a vítima, diante de provas inconteste do ocorrido. Entretanto, para 

evitar o enriquecimento ilícito, reformou o valor arbitrado, reduzindo de acordo com a 

razoabilidade e a punição devida ao lesionador (SANTA CATARINA, 2004). 

No mesmo sentido, em acórdão sobre Apelação Cível, a Quarta Câmara Cível 

enfatiza que o quantum reparatório, a título de danos morais, deve ser fixado em valor que, 

embora não implique em um enriquecimento injusto para a lesada, tenha, para a lesante, um 

caráter pedagógico e, ao mesmo tempo, expresse razoável significância econômica, 

considerado o seu porte financeiro (SANTA CATARINA, 2002b). 

Ante o exposto, percebe-se que nessa Corte, é utilizada com maior freqüência a 

teoria eclética de reparação dos danos morais, a qual procura através do valor arbitrado, 

compensar ou ressarcir o lesado e impingir pena pecuniária ao ofensor, visando desestimulá-

lo à reincidência de novas lesões ao patrimônio moral de outrem. Em todos os julgados 

analisados, percebe-se também a preocupação para que o critério punitivo aplicado ao 

lesionador, não cause enriquecimento ilícito do lesado. 

3.2.2. Do Superior Tribunal de Justiça 

O Superior Tribunal de Justiça que foi criado com a Constituição de 1988, possui 

relevante importância na análise e controle dos valores relativos a danos morais, na medida 

em que passou a ser de sua atribuição a palavra final interpretativa da legislação 

infraconstitucional. Diversos têm sido os entendimentos sobre a quantificação, amplamente 

debatidos em seus julgados, porém os que mais se destacam pela reiteração, são aqueles que 

se referem ao valor da condenação, seus critérios e a necessidade ou não da intervenção 

daquele Tribunal. 
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3.2.2.1. Da alteração de valor contrário ao critério da razoabilidade 

Inconformados com as decisões dos juizes a quo, grande número de recursos 

especiais, são elevados para o STJ. Entretanto, muitos deles não são sequer conhecidos, diante 

de importante preceito de que a estipulação de valor indenizatório só será objeto de revisão 

por aquele Tribunal, quando não estiver dentro de um critério de razoabilidade, isto é, quando 

se mostra irrisório ou excessivo. 

Nesse sentido, julgado 577.787-RJ, negou conhecimento a recurso especial, 

estabelecendo: 

III - A estipulação do valor da reparação por danos morais pode ser revista por este 
Tribunal, quando contraria a lei ou o bom senso, mostrando-se irrisória ou 
exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos autos.Recurso especial não 
conhecido. (BRASIL, 2004a). 

3.2.2.2. Das funções compensatória punitiva e o enriquecimento ilícito 

Continuando, acerca da razoabilidade e dos demais critérios a serem observados pelo 

magistrado na quantificação do dano moral, bem como atentando para o sentido das funções 

compensatória e punitiva e enriquecimento ilícito, em julgado de 18/04/00, estabelece: 

O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal 
de Justiça, sendo certo que a indenização a esse título deve ser fixada em termos 
razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em 
enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o 
arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte 
econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom 
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve 
procurar desestimular o ofensor a repetir o ato. (BRASIL, 2000c). 

 

Em seu importante papel de controle dos valores decididos em instâncias inferiores, 

o STJ, no seu julgado 609.374, reduziu de R$ 78.650,00 para R$ 20.000,00 a condenação de 

Banco causador de dano moral (BRASIL, 2004b). 

Asseverou o ministro relator, que é função daquele Tribunal, corrigir condenações 

exacerbadas, definidas sobre critérios que não justificam o montante. Enfatizou o Ministro 

relator que devem ser atendidos os princípios da satisfação do ofendido, desestímulo ao 

ofensor, mas que não cause enriquecimento ilícito.  

No mesmo julgado o insigne Ministro relator, cita que em casos análogos quando a 

situação é minorada, o precedente do Superior Tribunal é a fixação de valor equivalente a 50 

salários mínimos de indenização, revelando com isso, a tendência atual daquele órgão 

julgador. 

Ante o exposto, deflui-se que, tanto no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, quanto 

no Superior Tribunal de Justiça, o posicionamento em relação ao quantum indenizatório dos 
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danos morais, está intimamente ligado as funções de ressarcimento da vítima e punitiva do 

autor. 

Quanto aos critérios a serem considerados para sopesar a avaliação, pode-se verificar 

que são os mais abrangentes possíveis, de forma a melhor subsidiar o magistrado na difícil 

tarefa de estimar o valor capaz de compensar um sentimento oculto ou da personalidade da 

pessoa e além disso, impingir punição de caráter sancionatório educativo. 

O controle exercido pelo STJ, restringe-se ao critério de razoabilidade, e quando este 

é atendido, aquele Tribunal sequer conhece o recurso. Assim, a orientação dos citados 

Tribunais, que comparativamente, em casos análogos podem servir de paradigmas de 

valoração, consideram como principais critérios na fixação do quantum indenizatório: a 

situação econômica das partes, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do autor, posição 

social de ambos, entre outros analisados em cada caso.  

Desta forma, as orientações jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

e do Superior Tribunal de Justiça, convergem para a importante função do magistrado, que 

diante de casos concretos e peculiares, na análise de critérios objetivos e subjetivos, forma seu 

livre convencimento, e, ao final, decide sobre o valor que melhor possa representar a dor 

moral do ofendido, e, concomitantemente, impinge sanção ao ofensor, com o fito de 

desestimulá-lo à prática de atos semelhantes. Essa decisão, entretanto, não deve causar 

enriquecimento ilícito naquele, nem a ruína deste. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente monografia teve como objetivo pesquisar, no âmbito da responsabilidade 

civil, os critérios objetivos e subjetivos utilizados pelos julgadores, para a fixação do quantum 

indenizatório nas condenações relativas a danos morais. A pesquisa utilizou como fonte, 

doutrina pátria, Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça de 2001 a 

2004. 

Como constatado, é ponto pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência, que a 

questão ora analisada, é das mais difíceis no campo da responsabilidade civil, devido às 

peculiaridades do dano moral, dificultada pela ausência de textos legais expressos que 

contemplem as inúmeras hipóteses de ocorrência em que estejam em análise interesses 

extrapatrimoniais lesados, de pessoas que esperam a tutela do Estado. 

Colacionadas importantes citações de renomados doutrinadores, procurou-se definir 

sucintamente a responsabilidade civil e dano, dano material e moral, concluído-se, que no 

mister da reparação deste, a regra geral adotada em nosso Código Civil de 2002 é a da 

responsabilidade subjetiva, ou seja, aquela dependente da comprovação de culpa do agente. 

Constatou-se que, no Brasil, antes da Constituição de 1988 havia muita relutância, 

tanto da doutrina, quanto da jurisprudência, em aceitar o dano moral como indenizável. 

Entretanto, a Carta Magna pôs fim a essa discussão, estando hoje, consolidada sua reparação, 

inclusive, em outros ordenamentos jurídicos, como o Código de Defesa do Consumidor e o 

Código Civil de 2002, que destinaram artigos específicos no sentido de afirmar, de forma 

inconteste, sua previsão legal. 

Realizou-se breve esforço histórico, na intenção do conhecimento da origem do dano 

em si e do dano moral, buscando-se desde o Código de Hamurabi, Direito Romano, Direito 

Canônico, etc., passando pelo direito comparado buscando experiências em países da Europa 

e da América do Sul, chegando-se ao dano moral no direito brasileiro, com as tênues 

previsões do Código Civil de 1916 culminando com a Constituição de 1988, acompanhada 

pela doutrina e jurisprudência, conforme anteriormente citado. 

A seguir, pesquisou-se sobre as funções da reparação, construção doutrinária, muito 

bem aceita pela jurisprudência, cuja classificação dominante define as funções da reparação 

do dano moral como sendo: 
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a) Função compensatória ou ressarcitória: consiste no ressarcimento, lenitivo 

proporcional a dor do ofendido, a ser arbitrado pelo juiz, às expensas do ofensor, como forma 

de mitigar o sofrimento oriundo do dano sofrido. 

b) Função Punitiva: visa aplicar uma sanção de caráter pedagógico no causador do 

dano, atingindo seu patrimônio material, de forma a desestimulá-lo à prática de outros atos 

semelhantes. 

c) Função eclética: admite a junção das funções compensatória e punitiva, tendo 

caráter punitivo/ressarcitório. 

d) Função social: considera os efeitos sociais que são sentidos quando ocorre o dano 

moral, sendo imperioso também, que o Estado puna o ofensor, para servir de exemplo e 

desestímulo também para outras pessoas estranhas à relação. 

e) Enriquecimento ilícito ou sem causa: controle que deve ter o magistrado para 

evitar que no objetivo de punir exemplarmente o ofensor, o valor arbitrado venha a causar 

enriquecimento ilícito no lesionado. 

A noção de in dúbio pro creditoris, bem como a teoria de reparação plena, também 

foram objetos de estudo, sendo que na primeira detectou-se que, em havendo dúvidas quanto 

ao valor a ser arbitrado, o juiz deve beneficiar ao máximo o ofendido. No mesmo sentido, a 

reparação deve ser a mais completa possível, em benefício do lesado.  

Voltando-se ao objetivo principal do trabalho, o quantum indenizatório no dano 

moral, constatou-se de fundamental importância o papel do magistrado, diante da difícil tarefa 

de, ancorado em sua sensibilidade, experiência e livre arbítrio decidir sobre tão tormentoso 

tema, qual seja, fixar uma reparação cujo quantum, alcance a dupla função de compensar a 

vítima e punir o ofensor de forma a desestimulá-lo a cometer novos atentados, na forma mais 

ampla possível. 

Constatou-se a seguir, que, mesmo confiando ao livre arbítrio do juiz, a fixação do 

quantum indenizatório, este não poderia prescindir de outros critérios, já consagrados na 

doutrina e julgados anteriores, que perfazem um rol de auxilio ao magistrado, na formação do 

convencimento acerca do valor arbitrado. 

Desta forma, de acordo com as fontes pesquisadas, os critérios mais relevantes a 

serem observados são:  

a) Condições econômicas do autor e da vítima: possibilita ao magistrado determinar 

valor que, não se afastando da condição econômica dos protagonistas, compense o ofendido, 

sem, no entanto, provocar-lhe o enriquecimento ilícito, nem a ruína do ofensor. 
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b) Conduta dos agentes e nexo de causalidade: auxilia o juiz na fixação do valor, ao 

analisar a conduta de dolo, culpa e sua intensidade, relação do ato com o dano, relativo ao 

ofensor, bem como o comportamento da vítima, em relação ao dano atual e anteriores. 

c) Intensidade e duração da lesão imaterial: proporciona ao juiz arbitrar valor 

indenizatório de acordo com a gravidade da lesão, bem como seus efeitos, se efêmeros ou 

duradouros. 

d) Condições pessoais do ofendido: analisa a condição em que o ofendido representa 

no mundo social ou profissional, sopesando os reflexos que o dano acarretará em seu 

particular. 

e) Padrões adotados pela doutrina e jurisprudência: é um importante instrumento ao 

alcance do julgador que, diante de casos análogos, poderá buscar, na posição majoritária da 

doutrina e jurisprudência, elementos que sirvam de parâmetros ao seu julgamento. 

Nas formas de aplicação da condenação por dano moral, defluiu-se que é vedada a 

estipulação em salário mínimo, por preceito constitucional e do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como o tarifamento regrado não é utilizado em nosso direito, posto que também se 

encontra sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça o impedimento a sua utilização. 

Ainda sobre o meio de reparação, pesquisou-se que ela pode ocorrer pela forma in 

natura, quando possível restabelecer a condição anterior, como o caso da retratação, restritiva 

de direitos, como prestação de serviços à comunidade, e finalmente a mais usada nos danos 

morais, a pecuniária, que consiste da definição de soma em dinheiro capaz de minorar a dor 

da lesão imaterial sofrida. 

Por derradeiro, pesquisou-se sobre a base de dados dos julgados do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justiça, onde se constatou que são 

utilizados com mais freqüência os seguintes critérios: livre arbítrio do juiz, intensidade da 

lesão, grau de dolo ou culpa do agente, situação econômica do ofendido e do ofensor. Da 

mesma forma, restou esclarecida que a teoria utilizada pelos Tribunais pesquisados é a da 

função eclética, que contempla, além do ressarcimento do ofendido, também a punição do 

ofensor, desde que não provoque o enriquecimento ilícito daquele nem a ruína deste. 

Especificamente em relação ao Superior Tribunal de Justiça, detectou-se tendência 

em fixar o montante de casos considerados de menor repercussão, quando a situação é 

minorada, em montante não superior a 50 salários mínimos, ou seja, R$ 13.000,00 (treze mil 

reais). 
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Outra tendência verificada no citado Tribunal é a de que, só se manifesta sobre 

valores, quando estes não atenderem aos critérios de razoabilidade, sendo irrisórios ou 

excessivos. 

Por tudo o que foi visto, constatou-se que a questão do quantum indenizatório ainda 

está longe de obter valor pacificado, talvez pela própria peculiaridade que os casos analisados 

se revestem, tratando de dor anímica, de difícil mensuração. 

Entretanto, é inegável que consideráveis avanços tanto doutrinários quanto 

jurisprudenciais vem ocorrendo nos últimos tempos. Apesar da disparidade de valores ainda 

encontrada nos dias de hoje, em casos semelhantes, os critérios práticos à disposição dos 

julgadores, aliados a sua experiência e sensibilidade, podem fazer com que consigam, se não 

uniformizar julgamentos, impossível no dano moral, ao menos fazê-los da forma que mais se 

aproxime da justiça esperada, qual seja, a de ressarcir o ofendido e punir o ofensor, dentro do 

critério basilar da razoabilidade. 
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