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RESUMO 

 

 

O dano extrapatrimonial tem três funções básicas: compensar alguém em razão de lesão cometida 

por outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente causador do dano, e, por último, dissuadir 

e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso, tanto especificamente em relação ao 

lesante como à sociedade em geral. No caso dos danos ocorridos nas relações de consumo, as 

funções punitiva e dissuasora assumem especial relevância. Para auxiliar os magistrados no 

cumprimento dessas funções, foram criados critérios para a fixação do valor indenizatório. 

Entretanto nem todos os parâmetros são úteis e necessários, e, por vezes, acarretam em limitação 

ao cumprimento da tríplice função anteriormente descrita. Portanto, necessário seja feita a 

sistematização dos critérios norteadores do valor indenizatório, a fim de permitir o efetivo 

alcance de todas as funções pretendidas. Nas relações de consumo, alguns agentes lesantes se 

destacam pela recidiva nas práticas danosas. A análise de diversos julgados dos tribunais 

brasileiros demonstra que o valor indenizatório é fixado muito abaixo daquele necessário para o 

desestímulo dos ofensores. A maneira mais eficaz de conter uma empresa que tem como única 

meta a obtenção de lucro, sem se importar com os meios que utiliza para tanto, é a imposição de 

uma sanção econômica que tenha repercussão negativa nas finanças do agente lesante. Como 

conseqüência dessa mudança de paradigma certamente serão adotadas políticas empresariais de 

prevenção de danos, em benefício de toda a sociedade brasileira. 

 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Dano moral. Dano Extrapatrimonial. Função 

Punitiva. Função Dissuasora. Relação de Consumo. Direito do Consumidor. Critérios de 

Fixação. Medidas preventivas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição de 1988 foi a grande responsável pela mudança de perspectiva do 

direito brasileiro, colocando o ser humano no centro da proteção jurídica. Nesse contexto, 

destaca-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o grande fundamento sobre o qual 

está estabelecido o Estado Democrático de Direito. 

O princípio da dignidade da pessoa humana, por sua vez, serviu de base para o 

crescimento da tutela dos direitos da personalidade, ou seja, aqueles direitos relacionados aos 

atributos do indivíduo, sua honra, nome, liberdade, dentre outros. 

Antes do advento da Constituição de 1988 foram opostos diversos obstáculos à tese 

da reparação dos danos de natureza não patrimonial, também chamados de danos morais ou 

extrapatrimoniais. Porém, todo clamor contrário foi sufragado, pois o novo texto constitucional, 

tendo como premissa a proteção jurídica do ser humano, da sua dignidade e dos direitos da 

personalidade, abriu amplo caminho para a evolução da doutrina da reparação dos mencionados 

danos. 

Após quase 20 anos da data de promulgação da Carta Magna as discussões acerca da 

reparabilidade foram superadas. Atualmente está consolidado o entendimento de que o dano 

extrapatrimonial merece reparação; esta, na grande maioria dos casos, consiste na fixação de um 

valor pecuniário em favor da vítima. 

Entretanto, resta ainda uma divergência de ordem prática, extremamente importante 

para a consolidação da matéria: qual o valor monetário a ser fixado pelo magistrado no momento 

da condenação? Quais os critérios que orientam o magistrado para avaliar o valor indenizatório a 

ser recebido pela vítima?  

Diversos critérios foram construídos na tentativa de auxiliar os magistrados 

brasileiros, porém, perdeu-se de vista o verdadeiro objetivo da reparação. Ao invés de adequar o 

antigo sistema de responsabilidade civil à nova forma de proteção dos direitos da personalidade, 

procurou-se adequar a proteção dos direitos da personalidade ao sistema de responsabilidade civil 
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existente. Jesus Cristo já advertia no evangelho de Marcos a respeito da impossibilidade de 

armazenar vinho novo em odres velhos, pois se perderia tanto o vinho como o odre.
1
 

Especificamente nas relações de consumo a realidade é ainda mais crítica, pois o 

consumidor vê seu direito da personalidade esmagado pelos interesses econômicos dos agentes 

lesantes. O natural desequilíbrio da relação contratual não é eficazmente corrigido na fixação do 

valor indenizatório. 

Diante dessa realidade, o presente trabalho, utilizando o método dedutivo, busca 

resgatar as funções da reparação dos danos extrapatrimoniais em sentido amplo, para, após, 

esclarecer a respeito dos critérios úteis e necessários para a avaliação do valor indenizatório nas 

relações de consumo. A técnica utilizada para alcançar o objetivo proposto é a revisão 

bibliográfica mediante pesquisa em livros, jurisprudência, notícias de periódicos, banco de dados 

da Fundação Getúlio Vargas, artigos científicos e publicações especializadas.  

O trabalho foi desenvolvido em três capítulos: no primeiro capítulo será analisada a 

evolução do conceito de dano, as funções do dano extrapatrimonial e a sua forma de reparação 

nas relações de consumo. No segundo capítulo os critérios normalmente utilizados na fixação do 

valor indenizatório serão objeto de estudo e sistematização. O terceiro e último capítulo avaliará 

alguns agentes lesantes rotineiramente reincidentes, correlacionando suas atitudes e omissões 

danosas com julgados que revelam a forma de aplicação do valor de desestímulo nos tribunais. 

Finalmente e encerrando o trabalho, a conclusão obtida pelo pesquisador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Bíblia Sagrada. Evangelho de Marcos, 2: 22. 
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1 O DANO EXTRAPATRIMONIAL E SUA TRÍPLICE FUNÇÃO 

 

1.1 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE DANO 

 

O dano é o principal fundamento da obrigação de reparar: esta é imposta quando é 

quebrado o princípio romano traduzido na expressão latina neminem laedere, ou seja, o dever de 

não lesar o outro. Ocorrendo o evento danoso, deve-se responsabilizar o agende lesante, a fim de 

restituir o lesado. Rui Stoco afirma: 

O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja 

essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato 

ilícito, ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de 

responsabilidade objetiva ou subjetiva. 
2
 

No direito pátrio, num primeiro momento, o conceito de dano abrangia apenas a 

reparação de lesões que atingissem bens patrimoniais, ou seja, bens passíveis de aferição 

econômica. Tendo como base esse conceito, a reparação era, na maioria dos casos, uma mera 

tarefa de avaliar o prejuízo e a indenização necessária para restituição integral do patrimônio do 

lesado. 

Porém, o conceito eminentemente patrimonial de dano se revelou insuficiente diante 

da complexidade das relações no campo da responsabilidade civil. Todos os danos contra bens 

imateriais, ou também denominados extrapatrimoniais, estavam fora da tutela reparatória. 

Segundo Clayton Reis, para enxergar além: 

É preciso nos libertarmos dos conceitos dogmáticos que foram erigidos no curso da 

história acerca da palavra dano, para podermos compreender, com precisão, o sentido 

amplo da sua reparação. Isto porque, se não atentarmos para esta realidade, correremos o 

risco de incursionarmos no conceito tradicional de reposição, consistente na 

repristinação eminentemente material do patrimônio lesado. Ora, nesse procedimento, o 

processo de reparação constitui uma função de mera reposição in natura, ou 

reconstituição do patrimônio perdido à situação anterior à ofensa. 

O direito moderno não admite a restritividade contida na expressão dano, anteriormente 

aceita e usualmente empregada em época de exacerbado patrimonialismo, herança de 

conceitos meramente negociais em torno de bens concretos impregnados e oriundos do 

direito obrigacional romano. [...]  

Todavia, em se tratando de bens extrapatrimoniais, a reposição do prejuízo não será 

possível nos moldes contidos no princípio da reparação integral. 

                                                 
2
 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 129 
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No entanto, essa impossibilidade existente no mundo material não justifica a 

irressarcibilidade desses bens subjetivos. Daí por que, nesse caso, sendo impraticável a 

reposição pelo equivalente absoluto, será juridicamente legítimo que se proceda à 

indenização através de uma compensação pecuniária que seja capaz de satisfazer de 

forma completa a vítima. Por esse motivo, somente mediante a exata compreensão do 

amplo conceito de dano é que será possível compreender o sentido da indenização 

pretendida na esfera dos danos imateriais. (grifo nosso) 
3 

Dessa maneira, foi necessário ampliar o conceito de dano, de maneira a permitir a 

tutela e proteção do direito em todas as modalidades de prejuízo que uma pessoa, seja natural ou 

jurídica, possa sofrer. O reconhecimento dos direitos da personalidade e a própria ênfase dada ao 

ser humano, como protagonista da tutela do direito, contribuíram para essa ampliação. Conforme 

ensina Santos, “O homem é o epicentro de toda proteção jurídica” 
4
. 

Portanto, o conceito de dano que se revela mais adequado é aquele que comporta a 

compensação de lesões à personalidade e a reparação do patrimônio, ainda que simultaneamente. 

Segundo Cavalieri: 

Conceitua-se, então, o dano como sendo a subtração ou diminuição de um bem 

patrimonial, quer se trate de um bem patrimonial, quer se trate de um bem integrante da 

própria personalidade da vítima, como a sua honra, a imagem, a liberdade etc. Em suma, 

dano é a lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral, vindo daí a conhecida 

divisão do dano em patrimonial e moral. 
5
 

Os danos extrapatrimoniais são aqueles que atingem a esfera psicológica e afetiva da 

pessoa, perturbando seu estado de ânimo ou simplesmente violando um direito da personalidade. 

Tais danos são também denominados tradicionalmente pela doutrina como danos morais, 

entretanto, a nomenclatura que se apresenta mais correta
6
 para a análise da matéria é a primeira, 

conforme ensina Noronha: 

Só a designação “extrapatrimonial” deixa claro que unicamente terá esta natureza o dano 

sem reflexos no patrimônio do lesado, e isso independentemente de se saber qual foi a 

origem desse dano: às vezes até pode ser resultado de atentado contra coisas. Nem 

sempre o dano extrapatrimonial terá natureza moral: a palavra “moral” tem carregado 

conteúdo ético (no principal sentido que os dicionários apontam para esta palavra, de 

regras de conduta a seguir para fazer o bem e evitar o mal, mesmo que os mais puristas 

                                                 
3
 REIS, Clayton. Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 110-

111. 
4
 SANTOS, Antônio Jeová. Dano Moral Indenizável. 4 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 51. 

5
 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 

96. 
6
 Ao longo do estudo desenvolvido será recorrente a utilização de citações que empregam o termo “dano moral” 

quando na verdade o mais correto seria “dano extrapatrimonial”, razão pela qual é importante trazer essa distinção 

logo de início. 
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da língua afirmem que este é âmbito da ética, palavra de origem grega, enquanto 

“moral” vem de mores, que significa costumes na língua latina) e o dano 

extrapatrimonial não tem necessariamente este conteúdo. (grifo nosso) 
7
 

Atualmente está firme o posicionamento que prevê a resposta do direito 

independentemente da modalidade de dano ocorrida. Qualquer lesão, seja no patrimônio ou fora 

dele, merece reparação. 

 

1.2 A TRÍPLICE FUNÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL 

 

O instituto jurídico do dano extrapatrimonial tem três funções básicas: compensar 

alguém em razão de lesão
8
 cometida por outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente 

causador do dano, e, por último, dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento 

danoso, tanto especificamente em relação ao lesante como à sociedade em geral.  

Percebe-se, portanto, que uma das funções é dirigida à pessoa que sofreu o dano; a 

outra atinge o responsável pela ocorrência do dano e a última dispõe que tanto o responsável pelo 

evento danoso não deve repeti-lo como também a sociedade, razão pela qual é muitas vezes 

denominada pedagógica ou educativa. Em síntese, as funções do dano extrapatrimonial podem 

ser representadas por três verbos: compensar, punir e dissuadir. 

Noronha, ao discorrer sobre as funções da responsabilidade civil, afirma que “[...] se 

essa finalidade (dita função reparatória, ressarcitória ou indenizatória) é a primacial, a 

responsabilidade civil desempenha outras importantes funções, uma sancionatória (ou punitiva) 

e outra preventiva (ou dissuasora)”. 
9
 

Por outro lado, parte da jurisprudência catarinense admite apenas a existência de uma 

dúplice função, conforme entendimento explanado abaixo: 

A indenização por dano moral possui dupla função. A primeira é a reparadora ou 

compensatória, por intermédio da qual o julgador pretende reconstituir no patrimônio do 

                                                 
7
 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações: Fundamento do direito das obrigações. v. 1 São Paulo: Saraiva, 

2003, p. 567. 
8
 É sabido que nos casos de responsabilidade objetiva não interessa a ilicitude do ato lesivo, mas basta tão somente a 

comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente lesante e o evento danoso. Todavia, essa 

distinção em torno da ilicitude do ato lesivo e o estudo da responsabilidade objetiva não é a meta do presente 

trabalho, razão pela qual essa ressalva inicial faz-se necessária. 
9
 NORONHA, Fernando. op. cit. p. 437. 
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lesado aquela parte que ficou desfalcada, procurando restabelecer o status quo anterior à 

ocorrência da lesão, devendo ser fixada, ainda que impossível a reconstituição da 

integridade psíquica e moral violada. A segunda, é a chamada função punitiva, através 

da qual se objetiva castigar o causador do dano, como forma de atuar no ânimo do 

agente, impedindo que prossiga na sua conduta danosa.
10

  

 De acordo com essa corrente, a função dissuasora seria uma conseqüência da 

punição do agente responsável pela prática do ilícito. 

Rui Stoco segue esse raciocínio, conforme demonstra na seguinte afirmação: 

Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral há de buscar duplo objetivo: 

Condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de 

modo a puni-lo, desestimulando-o da prática futura de atos semelhantes, e, com relação à 

vítima, compensá-la pela perda que se mostrar irreparável e pela dor e humilhação 

impostas, com uma importância mais ou menos aleatória.
11

 

Na prática, é tênue a linha que separa a função punitiva da dissuasora/preventiva, o 

que será visto em momento oportuno.  

Há também aqueles que negam a existência da função punitiva do dano 

extrapatrimonial
12

, afirmando, em resumo, que o valor arbitrado pelo magistrado a título de 

indenização tem o objetivo de apenas e tão somente compensar a vítima pelo dano causado.  

Dependendo do entendimento adotado pelo jurista em relação às funções do dano 

extrapatrimonial, os critérios utilizados para fixação do quantum indenizatório divergem 

diametralmente, razão pela qual se torna necessário avaliar com maior profundidade cada uma 

delas. 

 

1.2.1 A Função Compensatória 

 

A grande resistência da doutrina e jurisprudência na aceitação da reparação por danos 

extrapatrimoniais consistia, basicamente, no argumento de que a dor e o sofrimento decorrente de 

violação ao direito da personalidade não poderia ser objeto de indenização pecuniária, uma vez 

                                                 
10

 BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Apelação Cível nº 2002.024904-7, Des. Rel. Salete 

Silva Sommariva, da Capital, julgado em 24/03/2004. Disponível em: <http//:www.tj.sc.gov.br/> Acesso em: junho 

de 2008. 
11

 STOCO, Rui. op. cit. p. 1684. 
12

 Contrários à utilização da função punitiva como regra na valoração do dano extrapatrimonial se manifestam Mirna 

Cianci, Maria Celina Bodin de Moraes, Wesley de Oliveira Louzada Bernardo, dentre outros. 
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que tais ofensas não possuem caráter econômico. 

Nos dizeres de Carlos Alberto Bittar: 

A tese da reparabilidade dos danos morais demandou longa evolução, tendo encontrado 

óbices diversos, traduzidos, em especial, na resistência de certa parte da doutrina, que 

nela identificava simples fórmula de atribuição de preço à dor, conhecida, na prática, 

como pretium doloris. (grifo nosso) 
13

 

Em conseqüência desse entendimento, inúmeras pessoas foram vítimas de danos à 

sua esfera personalíssima e jamais receberam a compensação correspondente, ao passo que os 

responsáveis pelos danos saíram ilesos
14

. Ao mesmo tempo que a justiça enxergava imoralidade 

naqueles que pretendiam receber indenização por danos extrapatrimoniais, padecia de cegueira 

em relação aos agentes causadores dos danos. 

Para agravar a situação, o conceito da reparação integral, também denominada 

restitutio in integrum, um dos princípios basilares da responsabilidade civil ao lado do neminem 

laedere, não parecia adequar-se à idéia de reparação de danos incomensuráveis. Como reparar 

integralmente um dano sem medida exata? 

A tentativa de adequar a reparação dos danos extrapatrimoniais aos paradigmas 

clássicos da responsabilidade civil foi, e é até hoje, uma das barreiras nesse processo de evolução 

das técnicas jurídicas utilizadas para avaliar a possibilidade de reparação e mensuração do 

quantum indenizatório. Nos dizeres de André Gustavo Corrêa de Andrade: 

A concepção clássica, que vê na responsabilidade civil a função exclusiva de reparação 

do dano ou de ressarcimento da vítima, não se ajusta ao dano moral, a não ser ao custo 

de artificialismos e reducionismos. A distintiva natureza do dano moral em relação ao 

dano material é, por si só, indicativa de que a tradicional sanção reparatório não é 

ordinariamente aplicável àquela, pelo menos não sem o recurso de ficções jurídicas. A 

tutela dos bens personalíssimos não se realiza do mesmo modo que a tutela dos bens 

materiais ou patrimoniais. (grifo nosso) 
15

 

Segundo Antônio Jeová Santos: 
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 BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1999, p. 76. 
14

 O dano extrapatrimonial deixou de ser reparado em virtude de ser considerado inacumulável com dano material ou 
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/ RJ, julgado em: 28/06/1983; RE 109083 / RJ, julgado em 05/08/1986 e RE 113705 / MG, julgado em: 30/06/1987.  
15

 ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Dano Moral e Indenização Punitiva. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2006, p. 170-171. 
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A doutrina que teimava em repudiar o ressarcimento de dano puramente moral, 

considerava que seria escandaloso discutir ante os Tribunais o valor da honra, ou das 

afeições mais sagradas, ou das mais íntimas e respeitáveis dores, discussão que haveria, 

necessariamente, de realizar-se desde que fosse admitida a reparação, em dinheiro, do 

agravo moral. A apreciação pecuniária de tais danos seria sempre arbitrária, pois não tem 

seu equivalente em dinheiro. Repugna ao espírito o recebimento de dinheiro por um 

agravo à honra ou contra a probidade de alguém. O reconhecimento da indenização do 

dano moral, fomenta especulações maldosas e apetites desordenados por riquezas. 
16

 

As discussões eram intensas e inflamadas, porém, para o leigo, que tinha seu estado 

de ânimo abalado, sua dignidade maculada ou sofria a perda de um ente querido, tais conceitos 

não tinham relevância alguma. A vítima, sentindo-se injustiçada, lutava por seu direito no 

Judiciário, buscando amenizar a ofensa sofrida. O Judiciário, por sua vez, julgava improcedente a 

grande maioria das ações, com base nos argumentos já mencionados. 

Georges Ripert, na obra “A Regra Moral das Obrigações Civis”, premiada pelo 

instituto de França (Prêmio Dupin 1930), já considerava plenamente cabível a tese favorável à 

reparabilidade do prejuízo extrapatrimonial, conforme transcrição abaixo: 

A maior parte das vezes a vítima da falta, avaliando ela própria a importância pecuniária 

do prejuízo moral que sofreu, pede perdas e danos em compensação desse prejuízo. Não 

há hoje nenhuma hesitação na jurisprudência sobre o princípio da reparação do prejuízo 

moral. Os contornos da teoria continuam indecisos, mas o princípio está estabelecido: é 

preciso uma reparação. 

Não poderíamos duvidar do valor desse princípio, dado o fundamento que atribuímos à 

responsabilidade civil. Se é certo que a lei civil sanciona o dever moral de não prejudicar 

outrem, como poderia ela, quando se defende o corpo e os bens, ficar indiferente em 

presença do ato prejudicial que atinge a alma? Não devemos unicamente respeitar o 

patrimônio do próximo, mas também a sua honra, suas afeições, as suas crenças, e os 

seus pensamentos. (grifo nosso) 
17

 

As dificuldades e obstáculos apresentados pela corrente contrária à reparação dano 

extrapatrimonial foram grandes, porém não suficientes para impedir o contínuo crescimento do 

grupo favorável. Em que pese o domínio de uma ótica estritamente patrimonialista da 

responsabilidade civil e de seus institutos, mediante uma revisão do conceito de dano e reparação, 

os sofismas opostos foram derrubados, um a um. 

Para Jeová Santos: 

Aviltante é o comportamento de quem atenta contra essa qualidade que deve ser 

resguardada ao ser humano. Qualquer ato tendente ao menoscabo da dignidade há de 
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merecer repulsa e a devida correção, seja no âmbito criminal, seja na esfera civil, com a 

reparação do dano moral que o ato comprometedor da dignidade sempre acarreta. 
18

 

Cavalieri ensina com clareza o posicionamento atualmente estabelecido: 

Com efeito, o ressarcimento do dano moral não tende à restitutio in integrum do dano 

causado, tendo mais uma genérica função satisfatória, com a qual se procura um bem 

que recompense, de certo modo, o sofrimento ou a humilhação sofrida. Substitui-se o 

conceito de equivalência, próprio do dano material, pelo de compensação, que se obtém 

atenuando, de maneira indireta, as conseqüências do sofrimento. Em suma, a 

composição do dano moral realiza-se através desse conceito – compensação -, que, além 

de diverso do de ressarcimento, baseia-se naquilo que Ripert chamava de “substituição 

do prazer, que desaparece, por um novo”.
19

 

Assim, compensar significa amenizar, atenuar o dano de maneira a minimizar suas 

conseqüências e satisfazer a vítima com uma quantia econômica, que servirá como consolo pela 

ofensa cometida. Nos dizeres de Stoco, “[...] tal paga em dinheiro deve representar para a vítima 

uma satisfação, igualmente moral, ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou “anestesiar” em 

alguma parte o sofrimento impingido”.
20

 

Dessa forma, a função compensatória da reparação por danos morais não guarda 

relação de equivalência absoluta com o dano, até mesmo em virtude do seu caráter não-

econômico, sendo impossível sua exata aferição, como já mencionado anteriormente. Clayton 

Reis, analisando a função compensatória afirma: 

O efeito “analgésico” desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor 

sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor. 

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os 

efeitos dela decorrentes, o quantum compensatório desempenha uma valiosa função de 

defesa da integridade psíquica das pessoas. 
21

 

Para Antônio Jeová Santos: 

O ideal é que a reparação ocorra in natura, com a reposição da coisa lesionada ao estado 

anterior. Esta seria a maneira adequada de ressarcimento. Em tema de direitos 

personalíssimos, tal não ocorre. Impossível haver a reparação da perda de uma vida ou 

da honra vergastada. O pagamento de uma soma em dinheiro, nestes casos, serve apenas 

para compensar o mal inflingido, porque não há retorno ao statu quo ante. 

O ressarcimento em dinheiro constitui a forma tradicional de indenização. Quando a 

reparação é integral (quase sempre impossível nos casos em que houver ofensa a direitos 

                                                 
18

 SANTOS, Antônio Jeová. op. cit. p. 42. 
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da personalidade), satisfaz o credor, colocando fim, em definitivo, à demanda que lhe 

deu origem. No caso de indenização por dano moral, o pagamento em dinheiro serve 

apenas como lenitivo. (grifo nosso)
 22

 

Todavia, quando formulado pedido de indenização pecuniária, nem sempre a vítima 

tem por escopo a compensação financeira com a propositura da ação de reparação. Conforme 

ensina André Gustavo Corrêa de Andrade: 

[...] qualquer consolo se mostra virtualmente impossível quando a vítima for pessoa 

economicamente abastada. Em muitos casos, o único consolo que, talvez, a indenização 

proporcione seja o de constituir uma forma de retribuir ao ofensor o mal por ele causado, 

o que pode trazer para a vítima alguma paz de espírito – mas aí a finalidade dessa 

quantia já não será propriamente compensatória ou satisfatória, mas punitiva. (grifo 

nosso) 
23

 

Assim, nem sempre haverá a intenção da vítima em obter compensação monetária 

com a ação de reparação por danos extrapatrimoniais, mas sim a punição do agente lesante. 

Ainda assim, há uma espécie de compensação psíquica, pois a vítima, por meio da condenação 

judicial, tem o seu sentimento de justiça aplacado.  

Após a superação dos óbices que surgiram frente à tese da reparabilidade dos danos 

extrapatrimoniais, a função compensatória passou a ser propagada quase em uníssono pela 

doutrina e jurisprudência. Trata-se de uma postura que se coaduna com o posicionamento 

adotado pela Constituição Federal de 1988, responsável pela nova perspectiva em relação à 

proteção do indivíduo, com destaque ao princípio da dignidade da pessoa humana e à defesa dos 

direitos fundamentais. 

 

1.2.2 A Função Punitiva ou Sancionatória 

 

A função punitiva consiste em punir o agente lesante pela ofensa cometida, mediante 

a condenação ao pagamento de um valor indenizatório capaz de demonstrar que o ilícito 

praticado não será tolerado pela justiça. Para Cavalieri, 

[...] não se pode ignorar a necessidade de se impor uma pena ao causador do dano moral, 

para não passar impune a infração e, assim, estimular novas agressões. A indenização 
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funcionará também como uma espécie de pena privada em benefício da vítima.(grifo 

nosso)
24  

Percebe-se, assim, que a não aplicação da função punitiva acarreta no estímulo de 

novas infrações. Essa conseqüência indesejada ocorre em virtude da sensação de impunidade do 

lesante, o qual muitas vezes acredita ter obtido vantagem com o ilícito.  

Tendo em vista a resistência histórica dos tribunais e da doutrina na aceitação da 

reparação dos danos extrapatrimoniais, é natural que exista ainda hoje grande receio em relação à 

função punitiva do instituto. Esse receio é oriundo, em parte, da realidade existente nos Estados 

Unidos da América, onde é mais freqüente a condenação ao pagamento de indenizações 

milionárias. Rui Stoco, apesar de admitir a função punitiva, faz uma ressalva: 

Há, neste momento, um sério risco de o Brasil atingir o nefando status a que chegaram 

os Estados Unidos da América, onde todo e qualquer produto contém em sua embalagem 

advertências (warning) de toda ordem, visando prevenir possíveis ações judiciais, que 

certamente virão. 

Nesse país o exagero nas pretensões de quem pede – particulares ou consumidores – e a 

perda de senso de equilíbrio e de equidade que devem nortear e orientar (na fixação do 

valor do dano) aquele a quem se pede, contribuíram decisivamente para estabelecer a 

verdadeira “indústria” das indenizações. (grifo nosso) 
25

 

Em que pese o entendimento do autor supracitado, o risco do Brasil atingir o “status” 

alcançado pelos EUA é mínimo, bastando analisar os valores indenizatórios normalmente fixados 

pelos magistrados brasileiros. Trata-se de um temor sem fundamento, pois a jurisprudência
26

  

demonstra justamente grande timidez na aplicação da função punitiva, conforme será analisado 

ao longo desse trabalho. 

Clayton Reis, por sua vez, afirma que o sistema jurídico da responsabilidade civil no 

Brasil não permite a adoção da função punitiva ao lado da compensatória, em razão da separação 

entre o direito civil e o direito penal. Nesse contexto, o princípio da legalidade que orienta o 

direito penal (nullum crime, nulla poena sine praevia lege) seria motivo suficiente para afastar 

qualquer pretensão punitiva no âmbito da responsabilidade civil, uma vez que não há previsão 
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legal para punição dos agentes causadores do dano extrapatrimonial 
27

. 

Além disso, segundo o referido autor: 

[...] a função essencial da norma civil, diversamente da norma penal, é basicamente a de 

indenizar o dano na esfera do direito privado. Não obstante a interação entre os dois 

institutos, eles, no entanto, se situam em planos diversos que são autônomos. Assim, a 

princípio, ocorre inevitável incoerência entre os dois segmentos do direito, quando se 

atribui função punitiva ao processo de indenização de danos no plano da 

responsabilidade civil. [...] A norma penal possui uma função preventiva e repressiva. 

Todavia, essa situação não ocorre na esfera do direito civil, em que o pagamento de uma 

determinada importância implica a reparação de um prejuízo causado à vítima de forma 

voluntária e ilícita. 
28

 

Analisando a tese oposta por Clayton Reis, numa primeira impressão, pode-se 

considerá-la razoável, todavia, após refletir com maior atenção percebe-se que não há 

fundamento sólido. No campo penal, a taxatividade é absolutamente necessária, pois o Estado 

tomou para si a possibilidade de tolher a liberdade de seus cidadãos diante de determinadas 

infrações aos comandos previamente estabelecidos em lei. Assim, a atuação do Estado é 

imperativa na repressão dos ilícitos penais.  

No direito civil, por outro lado, a responsabilização dos agentes causadores de dano 

diz respeito, na sua grande maioria, às relações estabelecidas entre particulares. A iniciativa em 

buscar a tutela jurisdicional deve partir daqueles que foram lesados ou necessitam de algum 

provimento do Estado para satisfação do seu direito. Nos dizeres de Rudolf Von Ihering: 

Enquanto a realização do direito público e do direito criminal foi erigida em dever das 

autoridades estatais, a do direito privado constitui faculdade das pessoas privadas, isto é, 

foi deixada a cargo de sua iniciativa e atuação individual. 
29

 

Além disso, no direito civil, ante a enorme gama de relações existentes, não é 

possível a aplicação do princípio da legalidade e taxatividade. Ripert, tendo por base a 

jurisprudência francesa da década de 1920, já afirmava: 

Se o prejuízo é grave e público, a lei penal considerando que perturba a ordem social 

reprime-o; se é ligeiro ou clandestino, pertence à vítima que entrou em juízo com uma 

ação de reparação. A jurisprudência acolhe hoje estas ações muito mais favoravelmente. 
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Esta parte dos domínios da responsabilidade civil está fortemente marcada pelo império 

da regra moral. 
30

 

Eduardo Talamini, em profundo estudo sobre os preceitos sancionatórios, demonstra 

claramente a inexistência daquela alegada incoerência entre o sistema penal e civil, conforme 

transcrição abaixo: 

A sanção retributiva negativa (punitiva), que se constitui pela imposição de uma 

desvantagem para o transgressor da norma, recebe também o nome de pena. Aflige-se 

um mal ao sancionado, ou priva-se-lhe de um bem, em reprovação pela conduta ilícita. A 

sanção punitiva não opera só na esfera criminal - ainda que geralmente se reserve o 

termo “pena” à conseqüência da conduta ilegalmente tipificada como crime. Enquadram-

se igualmente na categoria, por exemplo, as punições administrativas, as penas fiscais, 

diversas sanções no direito de família e das sucessões, etc. Também há, portanto, sanção 

punitiva civil. O liame unificador de todas essas punições – civis e criminais – está no 

seu escopo aflitivo: pune-se como reprovação pelo ilícito, e não com o escopo 

primordial de obter situação equivalente a que existiria se não houvesse a violação. 

(grifo nosso) 
31

 

A função punitiva, semelhantemente à sanção punitiva, tem o condão de impedir que 

a indenização seja meramente simbólica, ou seja, num patamar tão insignificante que não 

represente agravo ao agente lesante. A confusão da doutrina reside na afirmação categórica de 

que pena existe tão somente na esfera penal, sendo inviável sua aplicação no âmbito civil. 

Fernando Noronha, de maneira justa e ponderada, afirma: 

Há mesmo alguns danos em que uma natureza exclusivamente indenizatória da 

responsabilidade civil não seria suficiente para justificar a reparação. É designadamente 

o que acontece com os danos puramente anímicos (ou morais em sentido estrito) e com 

os danos puramente corporais, que propriamente não se indenizam, apenas se lhes dá 

uma satisfação compensatória, ainda que de natureza pecuniária, como veremos noutros 

capítulos [8.1.2; v.2, cap. 10]; é em especial na reparação desses danos que fica patente, 

mesmo que com relevo secundário, a finalidade de punição do lesante, sobretudo se agiu 

com forte culpa. Por outro lado, quando a conduta da pessoa obrigada à reparação for 

censurável, também é compreensível que a punição do responsável ainda seja uma forma 

de satisfação proporcionada aos lesados. (grifo nosso) 
32

 

É interessante observar que Noronha, no texto acima, faz referência à utilização da 

função punitiva especialmente quando há forte culpa, o que demonstra a necessidade do 

Judiciário de analisar com extremo cuidado cada caso específico, a fim de verificar todas as 

particularidades que possam auxiliar na avaliação do grau de culpa das partes envolvidas. 
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Carlos Alberto Bittar não destoa do entendimento dos juristas acima e ainda 

esclarece: 

Mas sob a ótica do lesado, quando exista pessoa ou entidade diretamente afetada pelo 

ilícito penal, alcança a apenação do agente efeito satisfativo, de um lado, diante do 

reconhecimento que representa, pelo Poder competente, do direito violado e, de outro, 

caráter aflitivo ao lesante. Verifica-se, aliás, a sua identificação, na doutrina, como 

sanção aflitiva, que, para o lesado contribui para a compensação pelos danos suportados, 

ou, pelo menos, para atenuação dos sofrimentos que lhe foram impostos pela ação ilícita. 

É que as sanções penais e civis, a par da origem comum e da sujeição ao mesmo 

princípio geral, o do neminem laedere, apresentam-se com vários elementos de contato, 

eis que ambas constituem instrumentos jurídicos de ministração de justiça do caso 

concreto, ou, ainda, modos de reação a comportamentos que transgridem deveres 

impostos ao convívio social pelo Direito. 

Assim, não obstante os fatos que as separam – a saber, de que cada qual preenche 

objetivos centrais diversos, distintas são as formulações teóricas e legislativas e diversas 

as conseqüências diretas, e que a doutrina salienta – encontram-se essas sanções no 

ponto exato em que desestimulam condutas incompatíveis com o respeito devido aos 

direitos referidos, repousando ainda, sobre certas causas comuns. (grifo nosso) 
33

 

Percebe-se assim que a função punitiva é paralela à função compensatória e, em 

algumas situações, a aplicação efetiva daquela resulta no alcance desta. Como exemplo, pode-se 

citar aquelas ações de reparação de dano extrapatrimonial nas quais as vítimas não desejam 

receber o valor indenizatório para si, preferindo doá-lo para instituições filantrópicas. Segundo 

entendimento de André Gustavo Corrêa de Andrade, nem sempre a indenização será comportará 

a função compensatória e punitiva simultaneamente: 

A indenização do dano moral apresenta uma complexidade que não admite 

reducionismos. Sua finalidade não se limite à compensação ou satisfação da vítima nem 

está restrita à punição do ofensor. Os dois objetivos podem ser identificados nesse 

peculiar espécie de sanção. Mas não se afigura exata a idéia de que ela desempenharia 

sempre essas duas funções. O exame de diversas hipóteses de dano moral bem 

demonstra o multifacetado papel desempenhado pela respectiva indenização, que variará 

de acordo com o caso. (grifo nosso) 
34

 

Nessas hipóteses a função compensatória assume papel secundário, pois não é o 

dinheiro que serve de lenitivo para a vítima, mas busca-se a efetiva condenação (punição) do réu, 

a qual servirá para satisfazer o sentimento de justiça do lesado (compensação). O objetivo dessas 

ações é a preservação da existência moral do indivíduo, conforme ensina Ihering: 

[...] o demandante que recorre ao processo para defender-se contra um ultraje ao seu 
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direito não tem em vista o objeto do litígio, talvez insignificante, mas antes visa a um 

objetivo ideal: a afirmação de sua própria pessoa e do seu sentimento de justiça. [...] Não 

é o prosaico interesse pecuniário, mas a dor moral da injustiça sofrida que impele a 

vítima a instaurar o processo. O que se tem em mente não é recuperar o objeto do litígio 

– talvez, como muitas vezes ocorre em casos como esses, ele o terá doado a uma 

instituição de caridade, para fixar os verdadeiros motivos que conduzem ao litígio. O que 

pretende é fazer prevalecer seu bom direito. Alguma coisa no seu interior lhe diz que não 

pode recuar, que não se encontra em jogo o valor do objeto em litígio, mas sua 

personalidade, sua honra, seu sentimento de justiça, seu auto-respeito. Em poucas 

palavras, o processo transforma-se de uma questão de interesse numa questão de caráter: 

o que está em jogo é a afirmação ou a renúncia da própria personalidade. (grifo nosso) 
35

 

Assim, em que pese muitas vezes o dano extrapatrimonial parecer pequeno ou de 

pouca importância para terceiros (inclusive para o próprio juiz), há nessa luta do lesado profundo 

significado ideológico, pois seu direito da personalidade foi violado e seu sentimento de justiça 

ultrajado. O mesmo autor ainda destaca: “Portanto, a defesa do direito é um dever de 

autoconservação moral: o abandono total do direito, hoje impossível, mas já foi admitido, 

representa o suicídio moral.”
36

 Ripert ainda vai além ao mencionar que nos casos de prejuízo 

moral: 

O que na realidade visa a condenação não é a satisfação da vítima, mas a punição do 

autor. As perdas e danos não tem o caráter de indenização, mas caráter exemplar. Se há 

delito penal, a vítima pede que se acrescente alguma coisa a uma pena pública 

insuficiente ou mal graduada; se não há delito penal, a vítima denuncia o culpado que 

soube escapar-se por entre as malhas da lei penal. Há pena privada. Porque tem que se 

pronunciar a pena sob o aspecto da reparação. (grifo nosso) 
37

 

Para Rizzatto Nunes: 

[...] é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é 

o mais importante - que é o da punição ao infrator. 

O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente 

considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao 

infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro. (grifo nosso) 
38

 

Ainda buscando amparo em Ihering, é interessante notar que este jurista, já em 1872, 

assinalava para a importância do resgate de institutos processuais romanos que visavam punir 

pecuniariamente aqueles que infringissem a lei, mesmo no âmbito exclusivamente civil, 

conforme transcrição abaixo: 
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O objetivo de todas as penalidades era idêntico ao das penas no direito criminal. De um 

lado inspiravam-se numa finalidade eminentemente prática, a de resguardar interesses 

privados também contra lesões que não pudessem ser classificadas como crimes, de 

outro visavam a uma finalidade estética, qual seja a de obter uma reparação para o 

sentimento de justiça ofendido, de restaurar a majestade da lei menosprezada. Vê-se que 

o dinheiro não representa um fim em si, mas apenas o meio de atingir uma finalidade. 

(grifo nosso)
39

 

Todavia, importante destacar que a função punitiva, isoladamente, não serve como 

fundamento para excessos dos magistrados. Os extremos – indenização ínfima/indenização 

altíssima – geralmente acarretam em situações injustas, razão pela qual a função punitiva assume 

especial relevo quando há a conjugação de certos fatores que ensejam o aumento do valor 

indenizatório. Esses fatores são alguns dos critérios a serem analisados no próximo capítulo. 

 

1.2.2.1 Aplicação da Função Punitiva no Direito Pátrio 

 

André Gustavo Corrêa de Andrade esclarece um dos motivos da rejeição da função 

punitiva por parte da doutrina: “A dificuldade dos doutrinadores em aceitar a idéia de uma 

indenização que assuma feição punitiva decorre, em grande medida, do estabelecimento da 

premissa de que, na esfera civil, a resposta jurídica ao dano há de ser, única e exclusivamente, a 

reparação”. 
40

 Para superar esse antigo paradigma, é necessário romper com a ordem clássica de 

reparação do dano patrimonial e analisar a reparação de danos extrapatrimoniais mediante a nova 

ordem trazida pela Constituição Federal de 1988, na qual a dignidade da pessoa humana e os 

direitos da personalidade são absoluta prioridade. Ainda segundo o autor supra: “[...] a 

indenização punitiva do dano moral é aplicável em nosso ordenamento jurídico porque retira 

seu fundamento diretamente de princípio constitucional” (grifo nosso). 
41

 

É comum encontrar na doutrina críticas acentuadas à função punitiva do dano 

extrapatrimonial, e, dentre elas, destaca-se aquela que afirma ser a referida função mera cópia do 

instituto denominado “punitive damages”, oriundo do sistema jurídico denominado “common 

law”, e, portanto, incompatível com o sistema jurídico brasileiro de responsabilidade civil. 

Clayton Reis afirma: 
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A construção doutrinária demonstra, dessa forma, a inequívoca existência da 

incompatibilidade entre a teoria do valor do desestímulo e a reparação dos danos morais. 

Ocorre, no entanto, a coexistência entre elas, que sugere relativa importância que a 

primeira desempenha no processo de construção de uma doutrina indenizatória dos 

danos morais, voltada para o estudo dos meios de quantificação do pretium doloris. 
42

 

Mirna Cianci, por sua vez, defende tenazmente apenas a função compensatória do 

dano extrapatrimonial, negando a função dissuasora e punitiva ao referido instituto
43

. Assim 

como os negativistas enxergavam imoralidade na reparação dos danos extrapatrimoniais, 

afirmando consistir em mera fórmula de pretium doloris, essa corrente critica a função punitiva 

sem conhecer plenamente a forma de sua utilização no direito brasileiro. 

Primeiramente, a origem do sistema jurídico brasileiro é romano-germânica, ao passo 

que o sistema norte-americano tem suas raízes no “common law”. Aquele é caracterizado pela 

positivação da norma, ao passo que este é marcado pela força da jurisprudência na construção do 

direito, razão pela qual o precedente é tão importante. Em segundo lugar, nos EUA diversas lides 

são julgadas pela deliberação do júri, inclusive questões de direito civil, porém, no Brasil, 

somente os casos envolvendo crimes contra a vida. Osny Claro de Oliveira Junior destaca: 

Nos Estados Unidos, a análise do cabimento e a quantificação dos "punitive damages" 

são tarefas atribuídas aos júris populares, formados por cidadãos em regra leigos em 

ciências jurídicas, sem domínio da técnica legislativa e jurídica, e, portanto, capazes de 

expressar apenas juízo de valor empírico, e sem fundamento científico sobre as normas. 

Fica realçado o caráter vingativo da punição aplicada. (grifo nosso) 
44 

Nesse contexto, não é difícil imaginar a razão pela qual os valores indenizatórios 

atingem patamares tão elevados. Um júri popular, estimulado por advogados bem preparados e 

dotados de excelente retórica, pode ser facilmente conduzido à fixação de um valor indenizatório 

astronômico. Por outro lado, essa não seria a situação caso a lide fosse conduzida e julgada por 

um juiz concursado e experiente, que pauta suas decisões tendo como única meta a realização da 

justiça.  

No cenário nacional, jamais qualquer lide envolvendo indenização por danos morais 

seria objeto de julgamento por um júri popular, o que, por si só, já afasta de plano a possibilidade 
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do caráter unicamente vingativo da indenização. Além disso, o magistrado detém em suas mãos o 

poder para coibir a chamada “indústria das indenizações”, uma vez que a fixação do quantum é 

tarefa exclusivamente sua. Caso o juiz verifique que a ação proposta tem como objetivo o mero 

recebimento de indenização para enriquecimento da vítima, sem quaisquer fundamentos fáticos e 

jurídicos, é de sua responsabilidade condenar a parte autora por litigância de má-fé, conforme 

prevê o Código de Processo Civil, in verbis: 

Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: 

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 

II - alterar a verdade dos fatos; 

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal [...] 
45

 

Assim, percebe-se que o magistrado tem em suas mãos grande poder e ainda maior 

responsabilidade ao se deparar com uma ação de reparação por danos extrapatrimoniais. Caso 

escolha não aplicar a função punitiva, poderá estimular a prática de novas agressões; caso adote 

uma postura passiva diante de lides infundadas, contribuirá para fomentar outras pretensões 

semelhantes.  

A grande distinção entre função punitiva e “punitive damages” reside, 

fundamentalmente, na forma de sua aplicação no direito brasileiro. Ao passo que nos EUA a 

técnica jurídica é relevada ante o clamor social, com a utilização do júri popular para fixação dos 

montantes indenizatórios, no Brasil é o magistrado que conduz a lide e o seu desfecho, sob a 

égide dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.  

Além disso, insatisfeitas as partes com o desfecho da lide, podem recorrer, num 

primeiro momento, aos Tribunais competentes. Caso o valor indenizatório seja excessivamente 

alto, ou muito baixo, existe também a possibilidade de recurso ao próprio Superior Tribunal de 

Justiça via recurso especial, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado: 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO DO QUANTUM. 

MANUTENÇÃO. 

ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. 

O montante da indenização sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça 

quando, de um lado, tiver sido definido em importe manifestamente exorbitante ou, de 
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outro lado, em quantia claramente irrisória. (grifo nosso) 
46

 

Nesse sentido, o referido Tribunal funciona como última instância capaz de rever os 

casos de indenizações que fogem aos padrões normalmente fixados, garantindo assim certa 

segurança jurídica às partes envolvidas, em razão dos padrões indenizatórios estabelecidos pela 

corte.  

Por fim, necessário analisar a afirmação de Carlos Alberto Bittar, um dos grandes 

defensores da utilização da função punitiva: 

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 países. 

Em consonância com essa diretriz, a indenização por danos morais deve traduzir-se em 

montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o 

comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em 

importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo 

expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da 

ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. 

(grifo nosso) 
47

 

 

1.2.3 A Função Dissuasora ou Preventiva 

 

Esta função tem duplo objetivo: dissuadir o responsável pelo dano a cometer 

novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito 

semelhante. O primeiro afeta o agente lesante, ao passo que o outro reflete na sociedade em geral, 

que é advertida por meio da reação da justiça frente à agressão dos direitos da personalidade. Em 

virtude desses efeitos é também chamada de função pedagógica ou educativa, e por diversas 

vezes tem sido mencionada na jurisprudência
48

. 

Para Noronha, 
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Esta função da responsabilidade civil é paralela à função sancionatória e, como esta, tem 

finalidades similares às que encontramos na responsabilidade penal, desempenhando, 

como esta, funções de prevenção geral e especial: obrigando o lesante a reparar o dano 

causado, contribui-se para coibir a prática de outros atos danosos, não só pela mesma 

pessoa como sobretudo por quaisquer outras. Isto é importante especialmente no que se 

refere a danos que podem ser evitados (danos culposos). (grifo nosso) 
49

 

No entendimento de Antônio Jeová Santos, bem como para Rui Stoco
50

, a função 

dissuasora é conseqüência da punitiva: 

Quem foi condenado a desembolsar certa quantia em dinheiro pela prática de um ato que 

abalou o bem-estar psicofísico de alguém, por certo não será recalcitrante na mesma 

prática, com receio de que sofra no bolso a conseqüência do ato que atingiu um 

semelhante. Sim, porque a indenização além daquele caráter compensatório deve ter algo 

de punitivo, enquanto sirva para dissuadir a todos de prosseguir na faina de cometimento 

de infrações que atinjam em cheio, e em bloco, os direitos personalíssimos. (grifo 

nosso)
51

 

Carlos Alberto Bittar, por sua vez, afirma: 

De fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora 

frisamos. 

Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva 

desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no 

mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, 

deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das 

medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando 

materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando. 
52

 

Apesar das divergências doutrinárias, as duas vertentes supra admitem que o dano 

extrapatrimonial tem por objetivo o alcance de três finalidades, razão pela qual é irrelevante o 

debate acerca do desdobramento da função punitiva em uma subfunção dissuasora. O ponto de 

encontro entre as teses é que merece destaque, ou seja, são três finalidades a serem alcançadas na 

fixação do dano extrapatrimonial: compensar, punir e dissuadir. 

 

1.3 OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO 
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1.3.1 O Atraso Legislativo 

 

O Código de Defesa do Consumidor foi editado em 11 de setembro de 1990, 

aproximadamente um ano e 11 meses após a promulgação da Constituição de 1988. De início 

percebe-se que houve significativo atraso na implementação da legislação consumerista, tendo 

em vista a previsão constitucional do artigo 48 dos Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias, in verbis: “O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da 

Constituição, elaborará código de defesa do consumidor”. 
53

 

Todavia, esse atraso de um ano e sete meses apenas reproduz o já existente de quase 

um século em relação à tutela específica do consumidor no ordenamento jurídico nacional, tendo 

em vista que a sociedade brasileira já experimentava as conseqüências do capitalismo de mercado 

que se alastrava mundialmente após a Revolução Industrial. Ainda assim, o instrumento jurídico 

de proteção dos consumidores era o Código Civil de 1916, criado sob a concepção clássica de 

contrato, e, portanto, ineficaz para regular as relações consumeristas, marcadas pelo desequilíbrio 

na autonomia da vontade dos contraentes e pela grande diferença econômica entre estes 
54

. 

Segundo Cláudia Lima Marques: 

Com a industrialização e a massificação das relações contratuais, especialmente através 

da conclusão de contratos de adesão, ficou evidente que o conceito clássico de contrato 

não mais se adaptava à realidade socioeconômica do século XX.  

Em muitos casos o acordo de vontades era mais aparente do que real; os contratos pré-

redigidos tornaram-se a regra, e deixavam claro o desnível entre os contraentes – um, 

autor efetivo das cláusulas; outro, simples aderente – desmentindo a idéia de que, 

assegurando-se a liberdade contratual, estaríamos assegurando a justiça contratual. (grifo 

nosso) 
55

 

Esse período de vacância legislativa no direito do consumidor deixou a população 

brasileira praticamente à mercê das grandes empresas e comerciantes durante quase todo o século 

XX, pois a utilização do Código Civil nas relações de consumo não era suficiente para restaurar o 

equilíbrio entre as partes ou permitir a efetivação da justiça nos casos concretos. 
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Nos dizeres de Rizzatto Nunes: 

Pensemos num ponto de realce importante: em relação ao direito civil, pressupõe-se uma 

série de condições para contratar, que não vigem para relações de consumo. No entanto, 

durante praticamente o século inteiro, no Brasil, acabamos aplicando às relações de 

consumo a lei civil para resolver os problemas que surgiram e, por isso, o fizemos de 

forma equivocada. Esses equívocos remanesceram na nossa formação jurídica, ficaram 

na nossa memória influindo na maneira como enxergamos as relações de consumo, e, 

atualmente, temos toda sorte de dificuldades para interpretar e compreender um texto 

que é bastante enxuto, curto, que diz respeito a um novo corte feito no sistema jurídico, e 

que regula especificamente as relações que envolvem os consumidores e os 

fornecedores. (grifo nosso) 
56

 

Essa perspectiva errada do direito do consumidor ainda está impregnada na mente dos 

consumidores, comerciantes, empresários e do próprio Poder Judiciário. O desconhecimento da 

legislação e a interpretação restritiva do texto legal são alguns dos motivos pelos quais muitos 

consumidores deixam de buscar a tutela jurisdicional, ainda que diante de agressões frontais aos 

seus direitos. Conforme Rizzatto Nunes, “[...] Passamos a interpretar as relações jurídicas de 

consumo e os contratos com base na lei civil, inadequada para tanto e, como isso se deu durante 

quase todo o século XX, ainda temos dificuldades em entender o CDC em todos os seus 

aspectos.” 
57

 

Rui Stoco, ao comentar sobre o código de defesa do consumidor, afirma: 

Como não se desconhece, todo estatuto novo, de grande projeção e envergadura, com 

pode de irradiar reflexos, revogar disposições paralelas e alterar as relações jurídicas, 

demora para ser aplicado e interpretado pelo Poder Judiciário. 

A primeira resistência notou-se com a insistência dos produtores e comerciantes em 

postergar a sua entrada em vigor. 

A segunda, partiu do próprio Judiciário que, por muito tempo, ignorou o Código, 

aplicando a legislação tradicional.(grifo nosso) 
58

 

Logo, para superar esse paradigma de resistência à legislação consumerista 

impregnado na mente de consumidores, comerciantes, empresários, juízes, promotores e 

advogados, é necessária a renovação da maneira de pensar sobre o direito do consumidor, da 

forma como é interpretada a lei e o método de aplicação de seus dispositivos. 
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1.3.2 A Reparabilidade dos Danos Extrapatrimoniais nas Relações de Consumo 

 

Os danos extrapatrimoniais devem ser reparados tendo como alvo o efetivo alcance 

da tríplice função do instituto, a saber: compensação do lesado, punição do agente lesante e 

dissuasão deste e da sociedade como um todo, para prevenir a repetição do evento danoso. 

Conforme já esclarecido, dependendo do caso concreto uma função em especial pode assumir 

maior relevância no momento da fixação do valor indenizatório. 

No direito do consumidor assumem papel ainda mais importante na fixação do valor 

indenizatório as funções punitiva e dissuasora. Essa característica decorre da própria origem e 

forma de realização dos contratos nas relações de consumo, em sua maioria com cláusulas pré-

fixadas, que não permitem negociação alguma entre as partes. Segundo Cláudia Lima Marques: 

Na sociedade de consumo, com seu sistema de produção e de distribuição em grande 

quantidade, o comércio jurídico se despersonalizou e se desmaterializou. Os métodos de 

contratação em massa, ou estandartizados, predominam em quase todas as relações 

contratuais entre empresas e consumidores. Dentre as técnicas de conclusão e disciplina 

dos chamados contratos de massa, destacamos, desde a quarta edição, os contratos de 

adesão, as condições gerais dos contratos ou cláusulas gerais contratuais e os contratos 

do comércio eletrônico com consumidores. (grifo nosso) 
59

 

Essas modalidades de contratação em massa geram evidentes benefícios para as 

empresas, que redigem unilateralmente as cláusulas mais vantajosas para o prosseguimento de 

sua atividade. Do outro lado da relação contratual encontra-se o consumidor, que apenas 

manifesta se deseja ou não o produto ou o serviço prestado, nas condições apresentadas pela 

empresa. Repetidas vezes a própria vontade do consumidor é viciada, em virtude da publicidade 

ostensiva e do próprio contexto social existente, marcado pelo avanço tecnológico, consumismo 

desenfreado e contínua substituição de bens. 

 Nos dizeres de Carlos Alberto Bittar: 

Com efeito, em plena era do consumismo – ativada e reativada por publicidade maciça e 

atraente – cercam-se as pessoas, diária e seqüencialmente, de necessidades, muitas 

criadas pela própria evolução tecnológica, que precisam satisfazer, participando, assim, 

direta e indiretamente, de operações de consumo. 
60
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Na reparação dos danos extrapatrimoniais no direito do consumidor deve-se ter em 

mente essa realidade contratual, para posteriormente avaliar a maneira mais adequada de cumprir 

com a referida tríplice função. Um dano extrapatrimonial que ocorreu com um consumidor, 

dependendo do caso concreto, pode repetir-se com outros milhares, numa espécie de reação em 

cadeia. Nessas hipóteses deve-se aplicar com maior rigor a função punitiva e dissuasora, de 

forma a reparar o consumidor individualmente lesado e proteger a própria sociedade de eventuais 

repetições do evento danoso. 

A repetição do dano para com outros consumidores é um fator que deve ser 

considerado na fixação do valor indenizatório, pois o modo de produção em série, adotado por 

grande parte das empresas em atividade no Brasil e no mundo, traz algumas conseqüências 

indesejadas. 

Para Rizzatto Nunes: 

[...] uma das características das sociedade de massa é a produção em série (massificada). 

Em produções seriadas é impossível assegurar como resultado final que o produto ou o 

serviço não terá vício/defeito. 

Para que a produção em série conseguisse um resultado isento de vício/defeito, seria 

preciso que o fornecedor elevasse seu custo a níveis altíssimos, o que inviabilizaria o 

preço final do produto e do serviço e desqualificaria a principal característica da 

produção em série, que é a ampla oferta para um número enorme de consumidores. 

Dessa maneira, sem outra alternativa, o produtor tem de correr o risco de fabricar 

produtos e serviços a um custo que não prejudique o benefício. 
61

 

Assim, se o valor indenizatório é fixado em um valor muito baixo diante do benefício 

obtido pela empresa com a venda do produto ou prestação do serviço defeituoso, a conseqüência 

indireta é a repetição do evento danoso. Nessas circunstâncias a empresa se acomoda, pois a 

margem de lucro permanece num valor aceitável.  

Para Wesley de Oliveira, a utilização da função punitiva não deve ser adotada como 

regra, havendo a necessidade de previsão legal para sua aplicação. Uma das hipóteses em que o 

referido autor entende cabível a utilização da função punitiva é, justamente, nas relações de 

consumo, quando o agente lesante incorre em lucro com o dano. Segundo Wesley: 

[...] entendemos que em uma única circunstância se justificaria a adoção dos danos 

punitivos, qual seja, naqueles casos em que o dano constituir-se em causa de lucro para o 

ofensor [...] Outro exemplo se vê em relações de consumo de massa, nas quais um 
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ínfimo percentual dos lesados ajuíza ação de ressarcimento, sendo que, em alguns casos, 

“o crime compensa”. A nosso ver, somente nesse caso, quando verificado que, mesmo 

pagando a indenização por danos materiais e morais, o ofensor ainda lucra, poderia ser 

concedida verba específica a título de punitive damages. (grifo nosso) 
62

 

Com efeito, várias empresas fazem um cálculo orçamentário, no qual verificam se a 

ocorrência dos danos e as condenações judiciais tem prejudicado o desempenho e a lucratividade 

da atividade econômica. Caso negativo, persistem os procedimentos adotados, pois é razoável a 

margem de lucro obtida mesmo com as eventuais ocorrências de danos.  

Em relação ao lucro obtido em razão do dano, cabe destacar o posicionamento de 

Cavalieri: 

A indenização punitiva do dano moral deve ser também adotada quando o 

comportamento do ofensor se revelar particularmente reprovável – dolo ou culpa grave – 

e, ainda, nos casos em que, independentemente de culpa, o agente obtiver lucro com o 

ato ilícito ou incorrer em reiteração da conduta ilícita. (grifo nosso) 
63

 

Portanto, se o valor indenizatório cumpre com a tríplice função, a empresa é forçada a 

implementar um controle adequado na qualidade na produção ou na qualidade da prestação do 

serviço. Dessa forma toda a sociedade é beneficiada, pois melhores produtos e serviços serão 

oferecidos e os riscos minimizados. É de vital importância destacar que em muitos casos existe 

um interesse social na fixação de danos extrapatrimoniais decorrentes de relações de consumo, 

além do interesse particular daquele que propõe a ação. 

Nesse contexto de reparabilidade dos danos extrapatrimonais no Código de Defesa do 

Consumidor, é interessante a análise da função do direito na sociedade de consumo, conforme 

ensina Cláudia Lima Marques: 

À procura do equilíbrio contratual, na sociedade de consumo moderna, o direito 

destacará o papel da lei como limitadora e como verdadeira legitimadora da autonomia 

da vontade. A lei passará a proteger determinados interesses sociais, valorizando a 

confiança depositada no vínculo, as expectativas e a boa-fé das partes contratantes. 

Conceitos tradicionais como os do negócio jurídico e da autonomia da vontade 

permanecerão, mas o espaço reservado para que os particulares auto-regulem suas 

relações será reduzido por normas imperativas, como as do próprio Código de Defesa do 

Consumidor. É uma nova concepção de contrato no Estado social, em que a vontade 

perde a condição de elemento nuclear, surgindo em seu lugar elemento estranho às 

partes, mas básico para a sociedade como um todo: o interesse social. 
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Haverá um intervencionismo cada vez maior do Estado nas relações contratuais, no 

intuito de relativizar o antigo dogma da autonomia da vontade com as novas 

preocupações de ordem social, com a imposição de um novo paradigma, o princípio da 

boa-fé objetiva. É o contrato, como instrumento à disposição dos indivíduos na 

sociedade de consumo, mas, assim como o direito de propriedade, agora limitado e 

eficazmente regulado para que alcance a sua função social. (grifo nosso) 
64

 

Em suma, são dois pontos que ensejam elevação do montante indenizatório na 

reparação dos danos extrapatrimonais no direito do consumidor. O primeiro ponto fundamental é 

a própria natureza dos referidos danos, pois, conforme já esclarecido anteriormente, são aqueles 

diretamente ligados à pessoa humana, à sua integridade física e psicológica. Não são meros danos 

patrimoniais, mas atingem o próprio sujeito de direito, o ser humano. O segundo diz respeito à 

possibilidade de banalização do dano, caso este seja, de alguma forma, absorvido pela margem de 

lucro obtida pelos agentes lesantes. 

Tendo como fundamento os princípios e funções da reparação dos danos 

extrapatrimoniais expostos no presente capítulo, é imprescindível analisar os critérios úteis e 

necessários à correta avaliação do dano extrapatrimonial oriundo das relações de consumo, 

conforme será visto a seguir. 
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2 OS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO 

 

Um dos motivos que justificam a resistência inicial dos tribunais brasileiros na 

aceitação da reparação decorrente de danos morais é a dificuldade dos juízes para fixar um valor 

monetário capaz de cumprir com as funções descritas no primeiro capítulo. Segundo Cavalieri, 

Numa primeira fase negava-se ressarcibilidade ao dano moral, sob fundamento de ser ele 

inestimável. Chegava-se, mesmo, ao extremo de considerar imoral estabelecer um preço 

para a dor. Aos poucos, entretanto, foi sendo evidenciado que esses argumentos tinham 

por fundamento um sofisma, por isso que não se trata de pretium doloris, mas de simples 

compensação, ainda que pequena, pela tristeza injustamente infligida à vítima.
65

 

Mesmo antes do advento da Constituição Federal de 1988, que previu expressamente 

a possibilidade da reparação por danos morais
66

, já existiam leis esparsas que regulamentavam 

esta modalidade de indenização, inclusive estabelecendo limites para o quantum debeatur, tais 

como: Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86), Código Brasileiro de 

Telecomunicações (Lei nº 4.117/62), Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67), dentre outras.  

Segundo Clayton Reis,  

O Código Civil brasileiro, em seu artigo 76, sustenta que toda a ação deverá ser 

precedida do conseqüente interesse moral e econômico. Ora, se o fundamento moral é 

requisito indispensável para postular em juízo, evidente que esse interesse pode ser 

objeto de reparação. [...] 

Portanto, havendo prejuízo moral é porque ocorreu dano; todo dano deve ser objeto de 

reparação. A idéia subjacente do artigo 76 do Código Civil conduz-nos a uma evidente 

conclusão da permissibilidade da reparação dos danos morais. Todavia, a controvérsia a 

respeito do citado artigo, na forma interpretada, tem sido motivo de acerbas discussões e 

considerações.(grifo nosso) 
67

 

Portanto, percebe-se que mesmo no Código Civil de 1916 havia a previsão legal de 
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reparação dos danos extrapatrimoniais, conforme artigos 76
68

 e 159
69

 do referido diploma. A 

resistência jurisprudencial já referida no primeiro capítulo e a interpretação restritiva dos artigos 

mencionados é que serviram de atraso à tese da ampla reparabilidade de tais danos.  

A lei de imprensa foi aquela que trouxe maior contribuição aos magistrados, 

apresentando de forma detalhada os parâmetros a serem analisados pelo juiz no arbitramento da 

indenização, conforme transcrição abaixo: 

Art. 53. No arbitramento da indenização em reparação do dano moral, o juiz terá em 

conta, notadamente: 

I – a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e repercussão da 

ofensa e a posição social e política do ofendido; 

II – a intensidade do dolo ou o grau de culpa do responsável, sua situação econômica e 

sua condenação anterior em ação criminal ou cível fundada em abuso no exercício da 

liberdade de manifestação do pensamento e informação; 

III – a retratação espontânea e cabal, antes da propositura da ação penal ou cível,a 

publicação ou transmissão da resposta ou pedido de retificação, nos prazos previstos na 

lei e independentemente de intervenção judicial, e a extensão da reparação por esse meio 

obtida pelo ofendido.
70

 

A influência da lei de imprensa foi tão grande nas decisões judiciais que mesmo em 

casos fora de sua hipótese de incidência, os critérios ali relacionados foram aplicados 

analogicamente, como fonte de auxílio para a fixação do valor indenizatório
71

. 

Além de dispor sobre os parâmetros para arbitramento da indenização, a lei de 

imprensa também apresentava valores indenizatórios pré-determinados, o que foi chamado pela 

doutrina de sistema fechado ou tarifado. Atualmente essa tarifação do dano extrapatrimonial foi 

banida do sistema jurídico brasileiro, em razão do advento da Constituição Federal de 1988, que 

incluiu expressamente a possibilidade da reparação sem limitar o valor indenizatório nem trazer 

qualquer critério para sua fixação. Dessa forma, hoje, a fixação do valor indenizatório é 
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atribuição exclusiva do magistrado, cabendo a ele escolher os critérios que considera adequados 

para avaliar o valor indenizatório suficiente à vítima. Nas palavras de Flori Antônio Tasca: 

O Brasil filia-se ao sistema aberto de responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, 

não dispondo a lei sobre critérios rígidos e predeterminados para a reparação de ofensas 

contra direitos da personalidade. Assim, a fixação de valores reparatórios por danos 

extrapatrimoniais é tarefa exclusiva do magistrado. (grifo nosso) 
72

 

Para Wesley de Oliveira: 

Em verdade, é o arbitramento judicial o melhor sistema para a fixação da reparação de 

dano moral. O juiz, aquele que tem contato direto com as partes, que lhes ouve os 

depoimentos, que determina as provas a serem produzidas no processo e acompanha tal 

produção, é destinatário dos argumentos de ambas as partes, é o sujeito mais indicado 

para valorar a indenização. Isto após haver reconhecido encontrarem-se presentes seus 

pressupostos. (grifo nosso) 
73

 

Cavalieri também segue o entendimento acima, ao afirmar que: 

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

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

para repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a 

título de reparação pelo dano moral. (grifo nosso) 
74

 

Com o objetivo de auxiliar os magistrados nessa tarefa de fixar o valor indenizatório 

do dano extrapatrimonial, a doutrina e a própria jurisprudência criaram parâmetros gerais, 

aplicáveis a cada caso em espécie, os quais podem ser acrescidos de outros critérios específicos 

em virtude da situação concreta.  

Os critérios relacionados a seguir são fruto de uma seleção prévia, que teve por 

objetivo analisar apenas aqueles mais freqüentemente mencionados nos julgados do Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

(TJRJ), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na doutrina.  

Os parâmetros foram classificados em dois grupos: Subjetivos e Objetivos. A 

valoração pecuniária dos danos extrapatrimoniais é, por si só, extremamente subjetiva, porém, há 

critérios que, em sua essência, podem ser analisados objetivamente, em razão de suas próprias 
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peculiaridades, como por exemplo, a reincidência da conduta ilícita
75

. Certo grau de subjetividade 

sempre estará presente em todos os parâmetros e consiste na relevância que o magistrado atribui a 

cada critério, o que influi diretamente na minoração ou majoração do quantum devido. Porém, 

não é esta subjetividade que caracteriza a classificação a seguir, conforme será analisado. 

Importante ressaltar, ainda, que vários critérios guardam relação entre si, havendo 

inúmeras diferenciações doutrinárias no que diz respeito à nomenclatura adotada para cada um. 

  

2.1 CRITÉRIOS SUBJETIVOS 

 

2.1.1 Extensão do Dano 

 

Esse critério tem origem nos preceitos gerais da responsabilidade civil e seu 

fundamento básico é o dano em si mesmo. Conforme ensina Cavalieri, “O dano é, sem dúvida, o 

grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em 

ressarcimento, se não houvesse o dano.”
76

 Vale destacar que nem sempre o dano interpreta o 

papel de vilão, porém, sem sombra de dúvida, é um dos protagonistas da responsabilidade civil.
77

 

Assim, quando alguém danifica ou destrói propriedade de outrem, por exemplo, o 

ordenamento jurídico brasileiro prevê basicamente duas possibilidades de reparação: reparação in 

natura, e, caso esta não seja possível, a reparação mediante o pagamento de um equivalente 

monetário capaz de restaurar a situação anterior ao ato ilícito (statu quo ante). 

Wesley de Oliveira assevera: “O primeiro parâmetro do arbitramento judicial que se 

vislumbra da análise das decisões que versam sobre dano moral é aquele que determina deva a 

indenização corresponder à extensão do dano.” 
78

 

O próprio Código Civil de 2002 dispõe: 
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Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, 

poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização. 

 Conforme esclarece Stoco: “Cuidando-se de dano material, incide a regra da 

restitutio in integrum do art. 944 do Código Civil, de modo que „a indenização mede-se pela 

extensão do dano‟”.
79

  

Todavia, quando o dano atinge bens não pertencentes à esfera patrimonial da vítima, 

a questão apresenta relevo diferenciado. Trata-se de violação de direitos da personalidade, que 

compõe a própria essência do ser humano. Segundo Antônio Jeová Santos: 

A vulneração a direitos fundamentais, a prática de atos que afetam a dignidade humana e 

que são desaguadouro de perturbação anímica, mortificação espiritual e que causem 

alteração no bem-estar psicofísico, cometido por autoridade ou particular, causam dano 

moral. A reparação é indefectível.
80

 

Nos dizeres de Carlos Alberto Bittar: 

De fato, pode o homem sofrer as mais diversas agressões dos entes personalizados, seja 

em contatos diretos, seja através do vasto aparato de comunicações ora existente, e que 

lhe podem afetar quaisquer dos componentes citados de sua personalidade, ou de seu 

patrimônio. [...] 

Observa-se, então, que ante a lesão provocada contra ius à esfera de outrem, tem-se a 

noção de dano no âmbito jurídico, que pode ser material ou moral, conforme o efeito 

produzido na vítima, se em seu patrimônio, ou em sua personalidade. 
81

 

Conforme já destacado anteriormente, o dano moral, durante décadas, foi considerado 

inadmissível em virtude da impossibilidade de medir com precisão a sua extensão. Em princípio, 

parece contraditória a utilização deste critério, que consiste em justamente proceder àquela 

mensuração dita impossível. Porém, a intenção primordial é que o magistrado faça todo o esforço 

possível para aproximar-se do valor equivalente ao dano, o qual trará efetiva compensação à 

vítima. 

Segundo Clayton Reis: 

Para se proceder à avaliação do “preço da dor”, é necessário investigar a intimidade das 

pessoas, o seu nível social, o seu grau de sensibilidade, suas aptidões, o seu grau de 

relacionamento no ambiente social e familiar, seu espírito de participação nos 
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movimentos comunitários, enfim, os padrões comportamentais que sejam capazes de 

identificar o perfil sensitivo do ofendido. Esses fatores são importantes, à medida que 

constituem indicativos da extensão do patemi d‟animo e, a partir dos quais, será possível 

estabelecer valores compatíveis com a realidade vivenciada pela vítima em face da 

agressão aos seus valores.[...] 

A mensuração da pretium doloris está circunscrita à análise dos diversos fatores que 

concorreram para a diminuição do nível de vida de relação das pessoas. [...] 

Não é, portanto, difícil ao magistrado analisar essas questões para estabelecer o 

montante da indenização, que seja capaz de compensar as dores vivenciadas pela vítima 

e, finalmente, determinar a mensuração da pretium doloris, utilizando-se de critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade [...] 
82

 

Em que pese o método apresentado pelo referido autor, deve-se destacar que nem 

sempre os danos extrapatrimoniais estão ligados à dor sentida pela vítima. Tal é o caso das 

pessoas portadoras de necessidades especiais, mais especificamente aquelas que não tem a 

capacidade cognitiva plenamente desenvolvida ou não possuem adequado discernimento dos 

fatos. O incapaz não necessariamente se sentirá lesado ou terá sofrimento psíquico, mas o dano 

ao seu direito personalíssimo pode ter ocorrido. 

André Gustavo Corrêa de Andrade afirma: 

O dano será a lesão em si, a algum direito da personalidade, não será a lágrima 

derramada em decorrência dessa lesão. Melhor seria dizer que o dano moral não se reduz 

à dor e a outras sensações ou sentimentos negativos. Tais reações, quando presentes, 

integram o dano moral, embora não sejam essenciais a ele. (grifo nosso) 
83

 

Outro ponto importante em relação ao parâmetro da extensão do dano, especialmente 

nas relações de consumo, diz respeito à aplicação do art. 17 do Código de Defesa do 

Consumidor
84

, que prevê a possibilidade de reparação dos consumidores equiparados. Segundo 

ensina Rizzatto Nunes: “[...] ocorrendo acidente de consumo, o consumidor diretamente afetado 

tem direito à ampla indenização pelos danos ocasionados. Todas as outras pessoas que foram 

atingidas pelo evento têm o mesmo direito”.
85

 Nos casos onde diversos consumidores sofrem 

violação dos seus direitos da personalidade em virtude de um mesmo evento lesivo, é necessário 

levar em consideração essa extensão e magnitude do dano no momento da fixação do valor 

indenizatório, a fim de majorar o quantum devido. 
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O critério da extensão do dano se divide em, pelo menos, dois sub-critérios de grande 

relevância para o magistrado no momento da fixação do quantum debeatur: a intensidade e a 

duração do sofrimento da vítima, os quais serão analisados a seguir. 

 

2.1.1.1 Intensidade do Sofrimento Experimentado pela Vítima 

 

A intensidade do sofrimento experimentado pela vítima é marcante na fixação do 

quantum indenizatório, pois o valor fixado deve cumprir, no mínimo, com a função 

compensatória, a qual tem por escopo amenizar a dor vivenciada pelo lesado. Partindo dessa 

premissa, a intensidade do sofrimento de uma mãe referente à perda de um filho num acidente de 

trânsito é evidentemente maior que a dor vivenciada em virtude da inscrição indevida nos órgãos 

de proteção ao crédito, razão pela qual o valor indenizatório normalmente atribuído pelos 

magistrados à primeira situação é maior que o da segunda. 

Para Mirna Cianci, defensora ferrenha da função compensatória do dano 

extrapatrimonial, “[...] Esse o mais importante critério na aferição do valor indenizatório e que 

consagra o caráter exclusivamente compensatório do dano moral. 
86

 

A intensidade do sofrimento guarda relação direta com o direito da personalidade 

violado e com as condições pessoais da vítima, critério que será estudado ao longo desse 

trabalho. Logo, conclui-se que a simples análise da intensidade do sofrimento em si mesma não é 

critério suficiente para fixar o valor adequado da indenização. É necessário avaliar as condições 

particulares da vítima em conjunto para que se verifique qual a importância que o direito da 

personalidade violado tinha na vida da parte lesada. 

Como exemplo, pode-se mencionar a perda de um dedo anelar de um consumidor ao 

manusear certo equipamento. Se o consumidor for um padeiro, a perda do dedo com certeza lhe 

trará prejuízo e dor psicológica, todavia, se o consumidor for um pianista, comparativamente, a 

perda do dedo anelar será responsável por sofrimento físico e psicológico muito mais intenso, 

traduzindo-se também em perda da capacidade laboral (dano patrimonial). Trata-se de uma 

condição pessoal e especial da vítima que acarreta em inevitável majoração do valor 
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indenizatório. 

Por fim, Rizzatto Nunes ensina: 

[...] após a colheita das provas capazes de apontar a dor sofrida pela vítima, o magistrado 

utilizará os outros elementos mais gerais (standarts), mais abstratos, obtidos pela 

experiência e tomados de outros feitos análogos já julgados para fixar a real intensidade 

da dor sofrida. 
87

 

 

2.1.1.2 Duração do Sofrimento Experimentado pela Vítima 

 

Em princípio, este sub-critério é objetivo e consiste numa análise cronológica: avalia-

se o transcurso de tempo entre o início e o fim da violação do direito da personalidade, ou, 

dependendo do caso, se o dano acarretou em prejuízo definitivo. O fator cronológico é a parte 

objetiva presente no critério da duração do sofrimento experimentado pela vítima, que está 

contido no critério da extensão do dano. 

Nesse contexto, quanto maior a duração da ofensa, maior o valor indenizatório 

necessário para compensar o sofrimento. Nas palavras de Wesley de Oliveira Louzada Bernardo: 

Outro aspecto que deverá ser levado em conta ao medir-se a extensão do dano para fins 

reparatórios é a sua dimensão temporal, ou seja, o tempo de duração ou mesmo 

definitividade do dano. 

Se o dano é definitivo (vg. tetraplegia), deverá ser reparado de forma mais abrangente 

que um dano passageiro (vg. Publicação única na imprensa) ou do aquele sujeito a 

correção (v.g. lesão estética sujeito a correção via cirurgia plástica). [...] 

Uma lesão corrigida dentro de seis meses, por exemplo, é muito menor do que aquela 

que permanece na vítima pelo resto de sua vida, trazendo-lhe más recordações todas as 

vezes que a visualiza, bem como a constrangimentos em seu convívio social. Sua 

reparação pode apagar as marcas, entretanto, não é capaz de apagar o padecimento 

experimentado no período situado entre a lesão e sua correção. (grifo nosso) 
88

 

Trazendo este critério para as relações de consumo, há situações em que as ofensas 

tem curta duração, como, por exemplo, nas hipóteses de inscrição indevida no órgão de proteção 

ao crédito por apenas um dia, com a devida correção após notificação administrativa por parte do 

ofendido.  
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Por outro lado, há casos em que a vítima de inscrição indevida pode permanecer no 

rol de devedores durante meses, sem a tomada de nenhuma providência por parte do agente 

ofensor. Nessa situação, desprezando-se outras circunstâncias, o montante indenizatório merece 

fixação superior, pois a extensão do dano foi maior. 

O TJSC, conforme orientação do professor Fernando Noronha, admite a utilização 

deste critério em seus julgados, in verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - FORNECEDORA DE SERVIÇOS - PAGAMENTO COMPROVADO 

- INSCRIÇÃO POSTERIOR À QUITAÇÃO - ILICITUDE DEMONSTRADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR PELA REPARAÇÃO DOS 

DANOS CAUSADOS - ART. 14 DA LEI 8.078/90 - DANO MORAL PRESUMIDO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS 

DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS [...] "A fixação do quantum indenizatório 

responde a análise de fatores tais como a) a intensidade e duração da dor sofrida; b) a 

gravidade do fato causador do dano; c) a condição pessoal (idade, sexo etc.) e social do 

lesado; d) o grau de culpa do lesante; e) a situação econômica do lesante. (Cf. Prof. 

Fernando Noronha)" (Des. Pedro Manoel Abreu). (grifo nosso) 
89

 

Portanto, a duração do sofrimento experimentado pela vítima conduz a uma melhor 

avaliação da extensão do dano sofrido, contribuindo significativamente para a fixação de um 

valor indenizatório adequado. 

 

2.1.2 Grau de Culpa das Partes 

 

Atualmente segue-se a tendência de desconsiderar a importância da culpa no âmbito 

da responsabilidade civil e cada vez mais é firmado o entendimento de que a reparação do dano é 

necessária, mesmo não havendo culpa do agente lesante. Propaga-se com rapidez a idéia da 

responsabilidade objetiva e aplica-se em grande escala os preceitos formulados pela teoria do 

risco. 

Para Alvino Lima: 

A teoria da culpa não podia resolver, satisfatoriamente, os casos concretos dos danos; 
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pelas malhas de um princípio de ordem moral consagrado na culpa, embora lógico e 

elevado, os astutos e afortunados autores do delito civil, à maneira dos que o são no 

crime, como estuda e proclama Ferrari, passaram a ser os “fazedores de atos”, de atos 

danosos, cujas conseqüências recaem sobre as vítimas inocentes. [...] a teoria do risco 

colocou a vítima inocente em igualdade de condições em que se acham as empresas 

poderosas [...] 
90

 

Essa tendência é um fato inconteste no direito pátrio e trouxe vários benefícios, razão 

pela qual não se pretende aqui refutar a sua aplicação. Todavia, na seara da reparação de danos 

extrapatrimoniais, mesmo nas relações de consumo, a noção de culpa ainda tem relevância na 

fixação do valor indenizatório. Ripert, diante da tendência de desconsideração da culpa no direito 

civil, já questionava: 

[...] deve o direito civil desinteressar-se da culpabilidade do aumento do ato ou do fato, 

para se ocupar apenas com o prejuízo causado? Terá feito o suficiente tentando fazer 

desaparecer o prejuízo? 
91

 

O questionamento de Ripert partia do pressuposto de utilizar a avaliação do grau de 

culpa das partes especialmente quando a falta é cometida voluntariamente pelo agente lesante. 

Seria uma espécie de pena particular em favor da vítima, com o objetivo de não permitir que a 

culpabilidade moral do agente lesante ficasse incólume ao final da ação judicial. 
92

 Ao fim de seu 

pensamento, Ripert arremata: “É preciso então pensar em juntar alguma coisa à condenação 

pecuniária ou em substituí-la por uma condenação que marque nitidamente a culpabilidade do 

autor.” 
93

 Esse algo a ser acrescido à condenação consiste na efetiva aplicação da função punitiva 

do dano extrapatrimonial. 

Para Antônio Jeová Santos, trata-se do critério que avalia a gravidade da conduta, a 

saber: “Tendo o ressarcimento uma função ambivalente – satisfatória e punitiva – têm incidência 

e importância a culpa e o dolo no instante da fixação do montante indenizatório.”
94

 Assim, em 

que pese a divergência da nomenclatura utilizada, o critério apontado pelo autor supra tende para 

o mesmo caminho ora exposto, ou seja, a avaliação da culpa do agente e da nível de reprovação 

de sua conduta. 

Nos dizeres de Osny Claro de Oliveira Junior: 
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Nos casos de indenizações por danos morais, o grau de culpa do agente tem relevo e 

prepondera para a valoração do dano e a fixação do montante indenizatório, justamente 

porque aqui o dano é imaterial, moral como se diz, sem medida física constatável.
95

 

Rizzatto Nunes esclarece a situação peculiar do critério da culpa nas relações de 

consumo: 

Assim, a princípio, para a fixação do quantum devido a título de indenização por dano 

moral, não há necessidade de aferir-se a culpa ou dolo (com a exceção apontada). Basta 

a verificação do nexo de causalidade entre o produto e/ou serviço e o dano. 

Contudo, dependendo das circunstâncias que envolvem o caso, bem como das 

argumentações de parte a parte, valerá a pena investigar se o causador do dano também 

agiu com culpa ou dolo. (grifo nosso) 
96

 

Conforme será visto no critério da reincidência da conduta geradora do dano, há 

situações no direito do consumidor na qual se constata a existência de dolo eventual e até mesmo 

de dolo direto, razão pela qual a avaliação do grau de culpa das partes, especialmente o grau de 

culpa do agente lesante, tem grande importância na fixação do quantum indenizatório do dano 

extrapatrimonial.  

 

2.1.3 Condições Pessoais da Vítima 

 

As condições pessoais da vítima são aquelas características particulares que definem 

a individualidade de cada ser humano. São condições relacionadas ao modo de vida da pessoa (ao 

trabalho, às funções que desempenha no dia-a-dia, suas atividades de lazer, passatempos), 

características físicas e psicológicas (sexo, idade, eventuais doenças crônicas, problemas mentais, 

porte físico, etc), enfim, todo e qualquer elemento que distingue em especial a vítima e guarda 

relação com o evento danoso, seja de forma negativa, e, assim, ampliando a extensão do dano, 

seja de forma positiva, diminuindo a extensão do prejuízo sofrido. 

Nos dizeres de Antônio Jeová Santos: 

Ainda a respeito da situação da vítima, o seu geral standard de vida há de ser observado, 

como a idade, estado civil, sexo, a atividade social, o local que vive, os vínculos 

familiares e outras circunstâncias tanto de natureza objetiva, como subjetiva que o caso 
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ofereça. 
97

 

Interessante é a análise de Ihering sobre a influência do trabalho na importância que o 

indivíduo dá a determinados direitos. O autor faz referência a três profissões: o camponês, o 

oficial e o comerciante. Para o primeiro, a defesa da propriedade é sua grande luta, pois é dela 

que retira sua sobrevivência. Por outro lado o oficial defende com todo vigor sua honra, em razão 

do valor que esta tem no meio em que vive e trabalha. Por último, o comerciante tem no crédito 

ponto fundamental de existência, de forma que, qualquer abalo nessa área constitui dano passível 

de por fim ao negócio por ele empreendido
98

. Nos dizeres de Ihering: 

Aquilo que a honra é para o oficial e a propriedade para o camponês, para o comerciante 

é representado pelo crédito. Para ele a manutenção do mesmo constitui questão de vida e 

morte; quem o acusa de negligência no cumprimento de suas obrigações atinge-o num 

ponto mais sensível que aquele que o ofende pessoalmente ou lhe rouba alguma coisa. 
99

 

Por fim, o mesmo autor arremata seu raciocínio e destaca: 

A meu ver, o grau de energia com que o sentimento de justiça se manifesta diante de 

uma agressão constitui medida segura da importância que o direito em si ou determinado 

instituto jurídico assume para os objetivos peculiares de um indivíduo, de uma profissão 

ou de um povo. (grifo nosso)
100 

Portanto, percebe-se que as condições pessoais da vítima interferem diretamente na 

extensão do dano extrapatrimonial, pois são elas que servem para aquilatar a importância do 

direito personalíssimo violado para o lesado. O juiz, tendo conhecimento dessa condição especial 

da vítima, terá melhores possibilidades de avaliar a extensão do dano e suas repercussões na vida 

e rotina do ofendido. 

 

2.1.4 Razoabilidade, Eqüidade e Prudente Arbítrio do Juiz 

 

A razoabilidade, equidade e prudente arbítrio do juiz são critérios subjetivos muito 

semelhantes entre si, que, necessariamente, devem estar acompanhados de outros parâmetros na 

                                                 
97

 SANTOS, Antônio Jeová. op. cit. p. 189. 
98

 IHERING, Rudolf Von. op. cit. p. 47-48. 
99

 ______, ______. op. cit. p. 48. 
100

 ______, ______. op. cit. p. 48-49. 



 47 

avaliação do dano extrapatrimonial. Essa particularidade ocorre porque o que é razoável para a 

vítima, pode ser completamente irracional e desproporcional para o agente lesante, e, por sua vez, 

o juiz pode discordar de ambos. A capacidade para definir o razoável é particular de cada ser 

humano, de cada sociedade e de cada contexto ou momento histórico vivenciado.  

É comum a utilização do termo “razoável” em diversos julgados, como fundamento 

para minorar, majorar ou manter o valor indenizatório fixado, levando-se em consideração os 

precedentes de cada tribunal, que servem como parâmetro de razoabilidade. Wesley de Oliveira 

corrobora a afirmação retro ao relatar que: 

Numerosos são os acórdãos que citam a razoabilidade e a proporcionalidade como 

parâmetros de fixação da reparação. 

Entretanto, de uma análise mais detalhada, vê-se que a razoabilidade é utilizada, no mais 

das vezes, como mera desculpa, como a “lógica do mais ou menos certo”, já que os 

julgados se utilizam do mesmo princípio apresentam, por vezes, resultados em muito 

destoantes. [...](grifo nosso) 
101

 

Assim, a utilização desse critério isoladamente evidencia a insegurança do magistrado 

ao prolatar a sentença. Além disso, por repetidas vezes o desconhecimento a respeito dos critérios 

aplicáveis ao caso faz com que o juiz apele para parâmetros amplos e por demais abstratos, que 

não revelam com clareza o seu entendimento a respeito do caso em análise.  

Com relação à equidade, assim assevera Antônio Jeová Santos:  

A eqüidade, tal como a boa-fé, são institutos largamente utilizados no direito. A 

apreensão de tais conceitos se dá por intuição. Todos sabemos o que é a eqüidade e a 

boa-fé. Porém, no momento de defini-los há uma dificuldade básica que é a de encontrar 

os verdadeiros lineamentos dos institutos. (grifo nosso) 
102

 

O prudente arbítrio do juiz, semelhantemente à razoabilidade e à eqüidade, possui 

conceito vago e subjetivo. O prudente arbítrio é forjado ao longo de anos de experiência do 

magistrado, que, ao julgar diversos casos concretos, compreende com maior amplitude os 

interesses da vítima e as possibilidades do réu em arcar com a indenização. Carlos Alberto Bittar, 

já em 1999, anunciava: 

Nota-se, a propósito, que leis mais recentes vêm se abstendo de formular critérios ou 

parâmetros para a atuação do juiz em tema de responsabilidade civil, deixando a seu 

prudente arbítrio a decisão sobre a matéria. Aliás, a prevalência desse standart no 
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processo civil tem possibilitado à jurisprudência desempenhar relevante papel na defesa 

dos valores em causa, como já acentuado na ocasião própria.
103

 

Nos dizeres de Clayton Reis: “O prudente arbítrio do juiz, em questões que ainda se 

encontram em fase de construção jurisprudencial e legislativa, é de extremo valor, já que serão 

remetidos à sua exclusiva opção os critérios valorativos a serem adotados” 
104

 

Em resumo, razoabilidade, equidade e prudente arbítrio do juiz são termos utilizados 

pelos magistrados quando estes, na ausência de parâmetros claros e objetivos discriminados em 

lei, aplicam o que entendem por justiça e equilíbrio ao caso concreto apresentado pelas partes. 

Em sede de danos extrapatrimoniais, que são marcados pela sua subjetividade, a utilização desses 

critérios é ainda maior, o que de certa forma contribui para o clima de insegurança jurídica no 

valor indenizatório a ser fixado. 

A utilização desses critérios em si mesma não é prejudicial, porém, o que constitui 

um retrocesso na jurisprudência, é o fato de não haver subsunção dos demais critérios aplicados 

pelo magistrado ao caso concreto em análise. É comum a existência de sentenças que não 

discriminam os demais parâmetros utilizados para fixação do valor indenizatório do dano moral, 

sob o pretexto de utilização tão somente da razoabilidade, eqüidade, ou mesmo o prudente 

arbítrio do juiz. Estes critérios jamais poderão ser os únicos na avaliação do valor indenizatório 

do dano extrapatrimonial, sob pena de arbitrariedade do órgão julgador e de quebra do princípio 

da motivação da sentença. O convencimento do magistrado é livre, porém, motivado, conforme 

prevê o artigo 131 do Código de Processo Civil
105

.
 
A falta de motivação torna a sentença 

desprovida de fundamento, e, portanto, nula
106

. 

Flori Antônio Tasca, que analisou diversos julgados e decisões referentes a danos 

extrapatrimoniais decorrentes de abalo de crédito, afirma: “Lamentavelmente as decisões 

estudadas (tanto quanto outras existentes), invocando os princípios da “razoabilidade” e da 
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“proporcionalidade”, têm deferido valores irrisórios em prol das vítimas de danos 

extrapatrimoniais por abalo de crédito”.(grifo nosso) 
107

 

O procedimento correto é a discriminação de cada critério utilizado para mensuração 

do valor reparatório, com a devida subsunção ao caso em análise. O magistrado deve, à luz do 

princípio do livre convencimento motivado, demonstrar na sentença os critérios relevantes para a 

emissão do seu juízo de valor, correlacionando-os ao caso concreto proposto pela vítima. 

No mais, razoabilidade, eqüidade e prudente arbítrio do juiz são parâmetros que, de 

uma forma ou de outra, sempre se encontram presentes em qualquer sentença, são parte da rotina 

de qualquer magistrado interessado na efetiva aplicação da justiça. Portanto, torna-se 

completamente desnecessário e inócuo mencionar a utilização desses critérios numa sentença 

referente a danos extrapatrimoniais. 

Nos dizeres de Wesley de Oliveira: 

O que se conclui é que razoabilidade e proporcionalidade não são, em nosso contexto 

jurisprudencial, verificáveis na sentença, servindo como verdadeira “excludente de 

responsabilidade” do magistrado ao fixar ou reformar a sentença. 

Ora se diz fundado no citado princípio para fixar o montante, sem qualquer 

fundamentação; ora se fiz que o princípio foi ofendido, a fim de modificar o valor, sem 

demonstrar, entretanto, onde se situa a ofensa. 

Deveria a razoabilidade incidir sim, em todas as sentenças que envolvem dano moral, 

como ferramenta à ponderação dos interesses envolvidos, a fim de servir como mais um 

parâmetro na busca da justa indenização, o que, infelizmente, não se verifica na 

prática.(grifo nosso)
108

 

 

2.2 CRITÉRIOS OBJETIVOS 

 

2.2.1 Reincidência da Conduta Geradora do Dano 

 

A reincidência da conduta geradora do dano é um dos critérios mais relevantes na 

fixação do montante indenizatório. É objetivo, pois, após alguma pesquisa jurisprudencial, ou em 

notícias veiculadas na imprensa, ou, ainda, por meio da apuração das reclamações no Programa 
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de Orientação e Proteção ao Consumidor (PROCON), pode-se verificar o número de vezes em 

que aquele evento danoso ocorreu em circunstâncias semelhantes com outras vítimas, tendo como 

responsável o mesmo agente.  

A prova da reincidência serve para demonstrar que o agente lesante deixou de tomar 

as providências necessárias para evitar a repetição do dano. Essa displicência do agente lesante 

faz com que a função punitiva e a função dissuasora assumam especial relevância, a fim de fazer 

cessar a ocorrência dos mesmos danos à esfera personalíssima de outras possíveis vítimas. 

Conforme Rizzatto Nunes: 

Ora, na fixação da indenização deve-se levar em conta essas repetições para que se 

encontre um valor capaz de pôr freio nos eventos danosos. Caso contrário, quando se 

tratar de empresas de porte que oferecem seus produtos e serviços a milhões de 

consumidores, tais indenizações acabam inexoravelmente incorporadas ao custo e, 

conseqüentemente, remetidas ao preço. (grifo nosso) 
109 

Antônio Jeová Santos demonstra entendimento semelhante ao afirmar: 

[...] 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. (grifo nosso)
 110

 

A persistência do agente lesante em não tomar as providências necessárias para evitar 

a ocorrência de danos demonstra que o resultado é previsível, todavia, nada é feito para evitá-lo. 

Fazendo uma analogia com o direito penal, trata-se da hipótese de dolo eventual. O agente 

assume as conseqüências do seu ato ou omissão, ciente de que o dano pode ocorrer e prejudicar 

outrem. O dever moral expresso pelo princípio neminem laedere é simplesmente ignorado, pois, 

mesmo sendo eventualmente processado e condenado, o agente lesante considera que prejuízo da 

condenação não é relevante.  

Nos dizeres do professor Damásio E. de Jesus: 

Ocorre dolo eventual quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado, isto é, 

admite e aceita o risco de produzi-lo. Ele não quer o resultado, pois, se assim fosse, 

haveria dolo direto. Ele antevê o resultado e age. A vontade não se dirige ao resultado (o 

agente não quer o evento), mas sim à conduta, prevendo que esta pode produzir aquele. 

Percebe que é possível causar o resultado e, não obstante, realiza o comportamento. 

Entre desistir da conduta e causar o resultado, prefere que este se produza. (grifo nosso) 
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111
 

Há situações, principalmente no direito do consumidor, em que há dolo direto em 

causar dano, pois o agente lesante tem consciência da repercussão de sua conduta, ao mesmo 

tempo que se satisfaz em obter lucro com a prática do evento danoso. Ainda segundo Damásio: 

Se o sujeito mentaliza o evento e pensa “para mim é indiferente que ocorra, tanto faz, 

dane-se a vítima, pouco me importa que morra”, não é necessário socorrer-se da forma 

eventual. Se essa atitude subjetiva passa pela mente do sujeito durante a realização da 

conduta, trata-se de dolo direto, uma vez que a previsão e o acrescido consentimento 

concreto, claro e atual, não se tratando de simples indiferença ao bem jurídico, 

equivalem ao querer direto.(grifo nosso) 
112

 

Rizzatto Nunes ilustra a situação com um exemplo interessante: 

[...] uma indústria produz e vende certo medicamento. Por falha na composição do 

remédio, este causa dano aos consumidores. Digamos que a tal “falha” seja a 

substituição de um produto, que era utilizado na composição original comprovadamente 

eficaz, por outro que não tem ainda prova de eficiência e que a substituição se deu 

porque o primeiro ingrediente era mais caro que o segundo. Isto é, aquela indústria 

farmacêutica produziu medicamento inadequado apenas por obter economia de custo. 

Esse aspecto caracteriza, no mínimo, culpa e, dependendo da apuração do evento da 

tomada de decisão para troca do componente, dolo. A indenização deve, então, ser 

elevada. (grifo nosso) 
113

 

Nessas hipóteses, a reprovabilidade da conduta é maior, ensejando valor indenizatório 

suficiente para cumprir com a tríplice função do dano extrapatrimonial. Somente uma 

condenação pecuniária expressiva servirá de punição e diminuirá o ânimo do agente lesante em 

causar dano. É o prejuízo financeiro em decorrência da condenação judicial que transformará a 

prática reiterada da empresa lesante em procedimentos que respeitam os direitos da personalidade 

dos consumidores.  

  

2.2.3 Capacidade Econômica do Agente Lesante 

 

Esse critério consiste na avaliação econômica do agente causador do dano, com a 

finalidade de apurar qual o valor indenizatório que servirá para cumprir com as funções punitiva 
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e dissuasora. Se o montante fixado for irrisório frente à capacidade econômica do agente lesante, 

por certo não haverá punição nem desestímulo da conduta. 

A análise desse critério é objetiva, pois a vítima pode produzir provas ao longo da 

ação que demonstrem a grande capacidade econômica do agente, especialmente no direito do 

consumidor. Tratando-se de empresa de grande porte, pode-se facilmente demonstrar o seu 

patrimônio líquido e a rentabilidade anual mediante a análise de índices e “rankings” de institutos 

reconhecidos nacionalmente, tais como Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

(DIEESE), Fundação Getúlio Vargas (FGV), dentre outros. 

Antônio Jeová Santos ensina: 

De nada adiantará a fixação de indenização grandiosa se o ofensor não puder ou não 

tiver bens a pagar. Isso somente concorrerá para o descrédito da Justiça. Boa a situação 

financeira do vitimador, deverá o mesmo arcar um pouco mais com a indenização por 

seu gesto que orientou a lesão moral padecida pelo ser humano. (grifo nosso) 
114

 

Na aplicação da função compensatória, em princípio, não há necessidade da avaliação 

da capacidade econômica do lesante, pois o quantum indenizatório deverá, no mínimo, cumprir 

com o propósito de aplacar a dor sentida pela vítima, ou, mais propriamente, substituir a dor pelo 

acréscimo de um valor monetário, capaz de proporcionar outros prazeres. Portanto, 

independentemente da situação financeira do agente lesante, o valor indenizatório deve cumprir 

sempre com a função compensatória. 

É no momento de aplicar a função punitiva e dissuasora que a análise da capacidade 

econômica do agente lesante torna-se imprescindível, sob pena de não alcançar os objetivos do 

instituto do dano extrapatrimonial. 

Nos dizeres de Rizzatto Nunes: 

Evidente que quanto mais poder econômico tiver o ofensor, menos ele sentirá o efeito da 

indenização que terá de pagar. E, claro, se for o contrário, isto é, se o ofensor não tiver 

poder econômico algum, o quantum indenizatório será até mesmo inexeqüível (o que 

não significa que não se deve fixá-lo). 

De modo que é importante lançar um olhar sobre a capacidade econômica do 

responsável pelo dano. Quanto mais poderoso ele for, mas se justifica a elevação da 

quantia a ser fixada. Sendo que o inverso é verdadeiro. (grifo nosso) 
115
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2.2.4 Capacidade Econômica ou Condição Financeira da Vítima 

 

A capacidade econômica da vítima é um critério extremamente controverso e tem 

gerado decisões, no mínimo, injustas. Este parâmetro é normalmente utilizado em conjunto com 

o critério da impossibilidade de enriquecimento ilícito/sem causa, e consiste na avaliação da 

capacidade econômica da vítima com a finalidade de apurar se o montante indenizatório 

concedido poder-lhe-ia causar enriquecimento, ou elevá-la para outra classe social. Caso positivo, 

o órgão julgador fixa o valor indenizatório de forma a não enriquecer a vítima, preservando sua 

situação financeira no patamar em que se encontra. 

Por outro lado, se a vítima tem condição abastada, desprezando-se outras variáveis, o 

valor indenizatório poderia atingir valor superior, sem qualquer objeção do magistrado, pois 

mesmo com o recebimento da indenização sua condição financeira não seria significativamente 

alterada. Qualquer leigo ao compreender a utilização deste parâmetro percebe com clareza a 

magnitude da injustiça aplicada. Conforme esse entendimento, vige a máxima: “Pobres merecem 

valor indenizatório inferior aos ricos, ainda que seja semelhante o dano causado”. Esse 

posicionamento é evidentemente inconstitucional e fere frontalmente o princípio da igualdade, 

previsto como cláusula pétrea no art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988, in verbis: 

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 [...] 

As decisões nesse sentido não foram poucas, e, sobre a utilização desse critério, o STJ  

já decidiu: 

CIVIL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. A condição social da vítima, de pobre, não 

pode ser valorizada para reduzir o montante da indenização pelo dano moral; a dor das 

pessoas humildes não é menor do que aquela sofrida por pessoas abonadas ao serem 

privadas de um ente querido. Recurso especial conhecido e provido.(grifo nosso) 
116

 

Também o TJSC se manifestou de forma semelhante: 
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RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS" [...] A justa fixação da 

indenização pelo dano moral deve varrer as interpretações baseadas no ganho mensal da 

vítima e fundamentadas no valor do título, sob pena de se afirmar que a dor, o 

sofrimento, as inviabilizações do pobre são menores do que as do rico, tratamento 

inadmissível em direito, mas, sim, deve levar em conta o binômio necessidade-

possibilidade e, principalmente, o efeito pedagógico (educar e ensinar a não mais repetir 

o ato danoso). [...] (grifo nosso) 
117

 

A postura adotada pelos Tribunais acima mencionados em ambos os julgados 

demonstra como o critério da avaliação da “capacidade econômica” ou “condição financeira da 

vítima” (vencimentos mensais, posses, etc.) tem sido refutado, se revelando injusto e 

incompatível com a ordem constitucional e o sistema de responsabilidade civil brasileiro.  

Todavia, em que pese os acórdãos supracitados condenarem a utilização desse 

critério, de forma implícita, ele é repetidas vezes incluído na fixação do montante indenizatório, 

no momento em que o magistrado busca aplicar o parâmetro da impossibilidade de 

enriquecimento ilícito ou enriquecimento sem causa da vítima, o qual será analisado logo abaixo. 

Rizzatto Nunes afirma de maneira enfática: 

Sequer se deve perguntar da capacidade econômica daquele que sofreu o dano, porque 

não é em função disso que se vai fixar o valor da indenização. 

Ou seja, quer se trate de uma pessoa humilde e sem posses, que seja uma abastada, isso 

em nada influi na determinação do quantum. [...] 

Por isso, não têm qualquer validade as alegações, comumente utilizadas, de 

enriquecimento ilícito da vítima. Quando o magistrado determina um valor expressivo 

como indenização, ele não está olhando para a condição econômica da vítima e/ou se a 

paga indenitária irá enriquecê-la, mas, sim, está lançando sua investigação no causador 

do dano.  

Enriquecer ou não em função da verba indenizatória é mero acaso, irrelevante para a 

fixação da quantia a ser paga. (grifo nosso) 
118

 

Por fim, além da evidente inconstitucionalidade, é necessário destacar que a análise 

da capacidade econômica da vítima se mostra completamente prejudicial ao cumprimento da 

tríplice função do dano extrapatrimonial.  

A função punitiva diz respeito ao agente lesante, bem como a função dissuasora, a 

qual, por sua vez, também serve de advertência à sociedade, demonstrando que a prática 
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cometida não será tolerada pela justiça. Apenas a função compensatória está relacionada à vítima, 

e, portanto, pergunta-se: qual o interesse na análise da capacidade econômica da vítima para o 

cumprimento da função compensatória? A resposta é simples: não há interesse algum. Ainda 

segundo Rizzatto Nunes, “Não se pode olvidar das características da indenização no caso de 

dano moral: ela é satisfativo-punitiva. O elemento satisfativo deve ser buscado no evento 

causador do dano, não na condição econômica da vítima”. (grifo nosso) 
119

 

Para cumprir a função compensatória o magistrado utilizará como parâmetro a 

extensão do dano, o grau de culpa das partes, as condições pessoais da vítima, ou outros que se 

revelarem importantes no caso em concreto, porém, não há necessidade de avaliar a condição 

financeira da parte lesada. O fato de ser pobre ou rica não diminui nem aumenta a dor moral 

sofrida pela vítima, razão pela qual este critério merece ser banido da ordem jurídica nacional. 

Clayton Reis, tratando da condição econômica da vítima, assevera: 

[...] a posição financeira da vítima não é importante no processo de identificação da 

lesão perpetrada à personalidade do agravado. 

[...] Acaso diminui a dor e a aflição quando mais humilde é o prejudicado? 

A humildade é, na maioria das vezes, prova de resignação e profunda compreensão 

vivenciada pelas pessoas nos momentos difíceis da existência humana. As pessoas 

humildes são, no geral, aquelas que detêm mais sensibilidade, e é por intermédio delas 

que ocorrem os maiores exemplos de solidariedade e compaixão. Os pobres e os 

humildes são as maiores vítimas da sociedade consumista e materialista. (grifo nosso) 
120

 

 

2.2.5 Impossibilidade de Enriquecimento Sem Causa/ Ilícito/Indevido 

 

Dentre todos os critérios estudados até agora, a impossibilidade de enriquecimento 

sem causa, também chamada de impossibilidade de enriquecimento ilícito, ou, ainda, 

impossibilidade de enriquecimento indevido, é o mais citado. A jurisprudência do STJ 
121

 e do 

TJSC 
122

 utiliza com freqüência o referido parâmetro com o objetivo de reduzir ou manter o 
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montante indenizatório fixado, e, assim, não permitir que a vítima tenha aumento do seu 

patrimônio com o recebimento da reparação pecuniária. 

Como exemplo, segue abaixo recente julgado do STJ: 

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DÍVIDA JÁ 

PAGA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR. 

EXCESSO. REDUÇÃO. 

I. Reconhecida a responsabilidade da recorrente cabível a indenização, porém em 

patamar razoável, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 

II. Recurso especial conhecido e provido.(grifo nosso) 
123

 

No caso supra, o tribunal considerou excessivo o valor de R$40.000,00 fixado em 

favor da vítima pelo Tribunal de Alagoas, reduzindo o montante para R$10.000,00 de acordo 

com outras decisões em casos semelhantes no STJ. Não há no relatório e no voto qualquer 

menção a outros critérios ou particularidades do caso concreto que ensejaram a fixação do valor 

indenizatório em R$40.000,00. Consta apenas a citação de diversos casos semelhantes (não 

idênticos), no qual o STJ fixou valor em patamar inferior, e, portanto, foi sumariamente 

constatada a necessidade de minorar o valor indenizatório. 

O critério da razoabilidade, aliado à necessidade de evitar o enriquecimento sem 

causa, foram determinantes no acórdão acima, o que revela a influência e o peso que estes 

parâmetros possuem na jurisprudência. Interessante é notar que ambos os tribunais citados 

entendem plenamente aceitável a utilização da função punitiva na fixação do montante 

indenizatório, porém, contraditoriamente, manifestam oposição ao enriquecimento da vítima. 

Segundo Wesley de Oliveira: 

Fato interessante é a existência de julgados que, ao mesmo tempo que reconhecem o 

caráter punitivo do dano moral vedam o enriquecimento por parte do lesado. 

Ocorre que, nestes casos, o enriquecimento do lesado é conseqüência inevitável, visto 

que receberá, além da compensação dos danos sofridos, quantia representativa dos danos 

punitivos. (grifo nosso)
124

 

Essa contradição revela que muitas vezes a função punitiva é citada como mero 

instrumento de retórica, pois, de fato, é impossível aplicar a função punitiva sem que a vítima 
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enriqueça de alguma forma. Na verdade, em toda ação dano extrapatrimonial puramente anímico 

na qual há pedido de reparação pecuniária, haverá enriquecimento da vítima, pois o prejuízo foi 

de ordem não econômica, conforme já esclarecido no primeiro capítulo. Para Osny Claro:  

[...] mesmo para quem recebe um salário mínimo mensal ou milhares deles como paga 

de seu trabalho, o recebimento de um real que seja, e apenas um real, importa em 

substancial e efetivo enriquecimento, porque o valor acresceu ao que normal e 

ordinariamente é percebido pelo beneficiado, de modo que o que enriquece é o 

acréscimo em si, e não o seu montante, isoladamente.(grifo nosso)
125

 

Antônio Jeová Santos, defendendo a utilização do parâmetro, argumenta: 

A reparação de um dano moral, seja qual for sua espécie, não deve significar uma 

mudança de vida para a vítima ou para a sua família. Uma fonte de enriquecimento 

surgida da indenização. O dano moral não pode servir a que vítimas ou pseudovítimas 

vejam sempre a possibilidade de ganhar um dinheiro a mais, enriquecendo-se diante de 

qualquer abespinhamento. (grifo nosso) 
126

 

O autor acima, na própria construção do seu entendimento, demonstra certo 

preconceito com as partes que propõe ação reparatória de danos extrapatrimoniais, pressupondo a 

existência de pseudovítimas buscando enriquecimento exacerbado mediante ações judiciais 

fundamentadas em “[...] qualquer abespinhamento¹²¹”. É o temor de fomentar a “indústria do 

dano moral” que serve de alicerce para a utilização do referido critério. 

Rui Stoco, de forma semelhante, assevera: 

[...] o que se busca é que a indenização esteja informada de princípios que permitam 

estabelecer perfeito equilíbrio para o encontro de um valor justo que sirva, a um só 

tempo, de desestímulo ao ofensor e de compensação ao ofendido, que não seja ínfima 

para quem dá, nem excessiva para quem recebe; que não leve o primeiro à ruína, nem 

enriqueça ilicitamente o segundo [...] (grifo nosso) 
127

 

A realidade é triste e simples: não se aplica a função punitiva e a função dissuasora de 

forma efetiva em razão do receio em incentivar o ajuizamento de ações reparatórias. As 

verdadeiras vítimas são duplamente vitimadas, uma vez pelo agente lesante e outra pelo órgão 

julgador, que não utiliza a tríplice função do dano extrapatrimonial para evitar o 

“enriquecimento” e o eventual aumento da demanda de ações reparatórias das “pseudovítimas”, 

que, segundo essa corrente, certamente virão.  
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Pune-se a maioria em detrimento da minoria de má-fé que hipoteticamente poderia 

propor ações com o mero objetivo de enriquecimento. Perpetua-se o ciclo de danos injustos às 

vítimas, em virtude da utilização da função punitiva e dissuasora como mero instrumento de 

retórica, sem a eficácia que o sistema da responsabilidade civil exige. 

Quanto aos termos enriquecimento ilícito e enriquecimento indevido, Osny Claro de 

Oliveira Junior, magistrado em Rondônia, destaca: 

Alardeia-se o temor de que, por meio de indenizações por danos morais, levar-se ao 

enriquecimento indevido e/ou sem causa do recebedor da indenização, e/ou ao 

empobrecimento do devedor da indenização. [...] 

Sob outro ângulo, não se tem caracterizado o propalado enriquecimento indevido ou 

ilícito, ou até mesmo o locupletamento ilícito por vezes aventado. 

Ocorre que até chegar ao valor final da indenização o lesado – credor da obrigação - 

teria necessariamente percorrido todo o longo caminho imposto pelo devido processo 

legal, não se podendo admitir desta forma que, forjado o valor indenizatório sob o crivo 

e com a chancela do Poder Judiciário, e qualquer que seja o quantum da condenação 

transitada em julgado – frise-se, transitada em julgado - a título de danos morais, tenha 

ocorrido enriquecimento indevido ou ilícito, e muito menos locupletamento deste ou 

daquele. 

Neste passo, jamais seria indevido ou ilícito o enriquecimento advindo de indenização 

recebida e fixada em dado patamar ao longo de fundamentada e motivada decisão 

judicial, prolatada ao cabo de ação judicial regularmente proposta e processada. (grifo 

nosso) 
128

 

Logo, é imprópria a utilização do termo “enriquecimento ilícito” nessas situações, 

pois não há qualquer ilicitude em uma ação reparatória de danos extrapatrimoniais, se esta 

tramitar em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa. 

Em relação ao termo enriquecimento sem causa, também há evidente incoerência, 

pois, admitindo-se certo enriquecimento da vítima como inevitável, ante o caráter não-

patrimonial dos danos sofridos e o recebimento de reparação pecuniária, a causa do aumento do 

seu patrimônio consiste justamente no dano ocorrido em razão da ação ou omissão do agente 

lesante. Portanto, não é juridicamente correta a utilização do termo enriquecimento sem causa em 

sede de danos extrapatrimoniais. O Código Civil de 2002 dispõe: “Art. 884. Aquele que, sem 

justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, 

feita a atualização dos valores monetários”. 
129
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Para a aplicação do dispositivo legal supra é obrigatória a conjugação de três fatores: 

1) o enriquecimento de uma pessoa; 2) à custa de outrem; 3) sem justa causa. Conforme ensina 

Antunes Varela:  

A obrigação de restituir, fundada no injusto locupletamento à custa alheia, pressupõe a 

verificação cumulativa de três requisitos: a) que haja um fato gerador do enriquecimento 

para alguém; b) que o enriquecimento proveniente desse fato careça de causa 

justificativa; c) que o enriquecimento tenha sido obtido à custa de quem requer a 

restituição (ou de um seu antecessor).(grifo nosso) 
130

  

Em uma ação reparatória de danos extrapatrimoniais não há possibilidade de 

aplicação do art. 884 do Código Civil, pois, em primeiro lugar, conforme já afirmado 

anteriormente, toda ação dessa modalidade importará em enriquecimento da vítima, em virtude 

da natureza dos danos, a saber, danos não-patrimoniais, que não afetam o patrimônio material da 

vítima. Se possível a utilização do artigo 884 do Código Civil nessas ações, toda reparação 

pecuniária recebida pela vítima será indevida. Logo, percebe-se que esse posicionamento remete 

à antiga tese negativista, que repudiava a reparação do dano extrapatrimonial.  

Em segundo lugar, um dos requisitos cumulativos obrigatórios para a verificação do 

enriquecimento sem causa não existe, pois o enriquecimento inevitável da parte lesada tem causa 

justificativa, a saber, o próprio dano à esfera personalíssima da vítima. 

Em que pese os argumentos ora apresentados, é recorrente a utilização desse critério 

no TJSC, conforme se verifica no exemplo abaixo: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO [...] A indenização por danos morais - 

que tem por escopo atender, além da reparação ou compensação da dor em si, ao 

elemento pedagógico, consistente na observação pelo ofensor de maior cuidado de forma 

a evitar a reiteração da ação ou omissão danosa - deve harmonizar-se com a intensidade 

da culpa do lesante, o grau de sofrimento do indenizado e a situação econômica de 

ambos, para não ensejar a ruína ou a impunidade daquele, bem como o enriquecimento 

sem causa ou a insatisfação deste. (grifo nosso)
131

 

O TJSC por vezes já utilizou o valor do título e a própria profissão e ganhos mensais 

da vítima como critério para valoração do dano extrapatrimonial, a fim de não fomentar o 

propalado enriquecimento sem causa, conforme se denota no julgado a seguir: 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO INDEVIDA. [...] INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO A QUO. 

RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ E RECURSO ADESIVO AFORADO PELA 

AUTORA, AMBOS COM O FITO DE ALTERÁ-LA. CRITÉRIOS PARA 

DETERMINAÇÃO DO QUANTUM ADSTRITOS À DISCRICIONARIEDADE DO 

JULGADOR E CONDIÇÕES PARTICULARES DAS PARTES E DA SITUAÇÃO 

FÁTICA. TÍTULOS DE PEQUENA MONTA. VALORAÇÃO DA CONDIÇÃO 

PESSOAL E PROFISSIONAL DA AUTORA E DA PESSOA JURÍDICA OBRIGADA 

AO PAGAMENTO. ADEQUAÇÃO DA QUANTIA SEM CONFIGURAR 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ATENÇÃO ÀS FUNÇÕES REPRESSORA E 

PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] No caso 

em apreço verifica-se que a vítima apresenta como profissão a de costureira, possuindo, 

portanto, nível de vida condizente com sua situação, motivo este pelo qual deve-se 

atentar ao valor indenizatório de modo que não lhe seja propiciado o enriquecimento 

sem causa, sobretudo levando-se em conta o pequeno valor dos títulos, nos valores de 

R$ 85,27 (oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) cada. (grifo nosso) 
132

 

A utilização do critério das condições pessoais da vítima é necessária e relevante para 

averiguar a importância que o direito violado tinha na vida da vítima, conforme esclarecido 

anteriormente. Todavia, este parâmetro foi distorcido na hipótese acima, a fim de impossibilitar o 

“enriquecimento sem causa” da parte lesada. O tribunal utilizou, na verdade, a avaliação da 

capacidade econômica da vítima, uma simples costureira, com “[...] nível de vida condizente com 

sua situação [...]”, para manter o quantum indenizatório no patamar fixado em primeiro grau e 

não proporcionar o alegado enriquecimento. 

Ante o exposto, pode-se concluir que a utilização do parâmetro que visa 

impossibilitar o enriquecimento da vítima inviabiliza o cumprimento da tríplice função do dano 

extrapatrimonial, e também se revela um critério inconstitucional, pois, implicitamente, traz 

consigo a necessidade de avaliar a capacidade financeira da vítima, o que constitui infração grave 

ao princípio da igualdade, conforme mencionado anteriormente. 

 

2.3 A SISTEMATIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS COM FUNDAMENTO NA TRÍPLICE 

FUNÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL 

 

Na fixação do quantum indenizatório do dano extrapatrimonial, o magistrado deve 

sempre ter em mente as funções do instituto: compensação, punição e dissuasão. A partir das 
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funções é que surgem os critérios, os quais traçam diretrizes básicas para o cumprimento integral 

das funções supra referidas. Esse procedimento é a sistematização dos critérios com fundamento 

na tríplice função do dano extrapatrimonial, com o objetivo de banir aqueles parâmetros 

impróprios e solidificar somente a utilização daqueles critérios úteis e eficazes no cumprimento 

das funções referidas. 

 Nesse contexto, quais os critérios, dentre aqueles estudados nesse trabalho, que 

orientam o juiz na fixação do valor indenizatório? São apenas cinco os critérios passíveis de 

aplicação geral, a saber:  

1) a extensão do dano (incluindo a intensidade e duração do sofrimento da 

vítima); 

2) o grau de culpa das partes;  

3) as condições pessoais da vítima; 

4) a reincidência da conduta geradora do dano; 

5) a capacidade econômica do agente lesante. 

Nesse ponto, é necessário avaliar os motivos pelos quais foram descartados os 

critérios da razoabilidade, equidade e prudente arbítrio do juiz, capacidade econômica da parte 

lesada e impossibilidade de enriquecimento ilícito/sem causa/indevido.  

No que diz respeito aos primeiros, conforme já destacado, não se trata de descartá-los 

na fixação do montante indenizatório, pois é evidente que a razoabilidade, equidade e prudente 

arbítrio do juiz merecem participação em qualquer decisão judicial. A menção desses parâmetros 

como fundamento na fixação do quantum é inócua e desnecessária, servindo apenas para 

fomentar o clima de insegurança jurídica numa área reconhecidamente instável. Esses critérios 

acabam servindo como instrumento de retórica, ou, em casos mais extremos, como uma espécie 

de “[...] excludente de responsabilidade [...]”
133

 do juiz, que se ampara em parâmetros por demais 

subjetivos, para não permitir o ataque direto das partes à sentença prolatada.  

A capacidade econômica da parte lesada e a impossibilidade de enriquecimento sem 

causa andam de mãos dadas, muito embora a aplicação da primeira já tenha sido reconhecida 

como imprópria pelo STJ. A avaliação da capacidade econômica da parte lesada constitui uma 
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análise preconceituosa, inconstitucional e desnecessária para a apuração do valor indenizatório 

devido. Com efeito, na apuração das condições pessoais verificar-se-á a sua profissão, seu 

contexto social, seu nível cultural e outros fatores sócio-econômicos que de fato são relevantes na 

fixação da indenização. Porém, da forma como é utilizada, a avaliação da capacidade econômica 

da vítima tem servido como fundamento para diminuição do valor indenizatório, a fim de não 

permitir o alegado enriquecimento sem causa. 

O enriquecimento ilícito mencionado pelos tribunais também revela a tendência do 

Judiciário em controlar a demanda de ações reparatórias. O raciocínio utilizado é simples: caso as 

vítimas recebam o valor indenizatório suficiente para cumprir com a tríplice função do dano 

extrapatrimonial, crescerá o número de ações propostas. Logo, a indenização é pequena para não 

enriquecer a vítima e controlar o aumento na demanda de ações judiciais reparatórias. Por outro 

lado, sem medida é o enriquecimento ilícito dos agentes lesantes, que, despreocupados com o 

valor das condenações normalmente fixado, prosseguem incólumes no seu ímpeto de lesar e obter 

lucro. Assim, toda a lógica da responsabilidade civil é invertida, e, infelizmente, não são 

atingidos os objetivos propostos. 

Portanto, extremamente útil e necessária é a reavaliação dos critérios utilizados nos 

tribunais e mencionados na doutrina, com a finalidade de trazer ordem ao sistema confuso, 

recheado de incompatibilidades, incoerências e contradições que atualmente impera. É a coesão e 

a efetividade do sistema que trará segurança jurídica às partes e revelará o braço forte da justiça. 

No próximo capítulo será analisada a importância do critério da reincidência da 

conduta geradora do dano, o qual enseja a efetiva aplicação do valor de desestímulo para coibir 

novas práticas danosas, e a realidade dos valores indenizatórios fixados pelos tribunais 

brasileiros. 
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3 A PRÁTICA REITERADA DA CONDUTA GERADORA DO DANO E A 

APLICAÇÃO DO VALOR DE DESESTÍMULO NOS TRIBUNAIS 

 

Conforme destacado no segundo capítulo, é a reincidência da conduta danosa que 

contribui para revelar o grau de culpa do agente lesante. Caso a conduta tenha sido repetida 

diversas vezes ao longo de anos pelo mesmo agente, com a obtenção de lucro, há dolo direto em 

causar o dano, e, portanto, o valor indenizatório deverá ser fixado em patamar suficiente para 

punição e dissuasão, além da compensação devida à vítima. 

Há no Brasil, especialmente no ramo do direito do consumidor, diversas empresas 

que rotineiramente violam os direitos da personalidade de seus clientes ou de consumidores 

equiparados, todavia, recebem como condenação valores inexpressivos, que não são suficientes 

para o cumprimento da tríplice função do dano extrapatrimonial.  

Portanto, diante dessa conjuntura, torna-se de extrema relevância avaliar os agentes 

lesantes, bem como a forma de aplicação do valor/fator de desestímulo na jurisprudência 

nacional, com o objetivo de encontrar soluções para a efetiva proteção dos direitos 

personalíssimos do consumidor brasileiro. 

Foram selecionados apenas três agentes para análise ao longo desse capítulo, segundo 

os seguintes critérios: grande capacidade econômica e elevado número de clientes vitimados 

pelas atitudes lesivas. 

 

3.1 OS AGENTES LESANTES 

 

3.1.1 As Instituições Financeiras 

 

As instituições financeiras figuram em diversas ações no TJSC e no STJ como 

responsáveis pelo prática de dano extrapatrimonial na modalidade abalo de crédito, em virtude de 

inscrições indevidas nos órgãos de proteção ao crédito, protestos indevidos de títulos de crédito, 

dentre outros. Basicamente, são dois motivos que justificam esse fato: a obtenção de lucro com a 
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prática dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados e a falta de controle na conferência 

dos dados. 

Carlos Alberto Bittar ainda acrescenta: “Na área de prestação de serviços, avultam 

situações de falhas em serviços bancários, dentre os quais se assinalam: devolução indevida de 

cheque, inclusão indevida de nome de cliente em serviço de proteção ao crédito, cobrança de 

título cambial fundada em cláusula mandato”.
134

 

Em princípio, poder-se-ia argumentar que é em virtude do grande volume de relações 

administradas que se justifica a quantidade de erros cometidos pelas instituições financeiras. 

Porém, se assim fosse, também haveria erro freqüente nas demais operações realizadas 

rotineiramente, tais como, transferências, depósitos, compra e venda de ações, etc. Portanto, essa 

tese encontra-se desprovida de fundamento. 

Por outro lado, diante da quantidade de danos causados rotineiramente pelas 

instituições financeiras, percebe-se que de fato há obtenção de lucro (ou pelo menos ausência de 

prejuízo) com a prática de abalo de crédito contra consumidores, sejam clientes ou equiparados.  

 A situação mais comum de dano pode ser resumida da seguinte forma: o banco alega 

existência de débito em nome do cliente, e, ao invés de avisar previamente o consumidor a 

respeito da possibilidade de negativação, conforme determina o art. 43, §2º do Código de Defesa 

do Consumidor
135

, opta por ultrapassar essa etapa, inscrevendo o provável devedor 

imediatamente. Assim, o consumidor vítima de abalo de crédito poderá tomar uma das seguintes 

atitudes:  

1) requerer a imediata retirada do seu nome do cadastro negativo 

administrativamente, na própria instituição financeira; 

2) propor ação de reparação por dano extrapatrimoniais, em virtude da inscrição 

indevida; 

3) pagar a dívida, mesmo sabendo que não é devida, para evitar maiores 
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transtornos. 

Dentre as três possibilidades apresentadas, a primeira é aquela inicialmente tomada 

por aquelas pessoas que têm conhecimento de seus direitos e procuram defendê-los evitando a 

esfera judicial, pois acreditam ser algo simples de resolver. A segunda opção revela um forte 

sentimento de justiça do cliente ofendido, o qual, ao ser ferido e pisoteado no seu direito, repele 

imediatamente a ofensa pela via judicial a fim de afirmar de forma cabal a sua cidadania. 

A terceira possibilidade de resposta consiste, justamente, numa das fontes de lucro 

das instituições financeiras, pois a vítima do dano prefere sacrificar seu direito em prol da própria 

paz. O direito ofendido não tem grande relevância, seja pela importância econômica em jogo, seja 

pela importância que a vítima dá à manutenção da sua própria paz. Nos dizeres de Ihering: 

Violado um direito, o titular defronta-se com uma indagação: deve defender o seu 

direito, resistir ao agressor, ou, em outras palavras, deve lutar ou deve abandonar o 

direito para escapar à luta? A decisão a esse respeito só a ele pertence. Seja qual for essa 

decisão, ela sempre envolve um sacrifício: num caso o direito é sacrificado em favor da 

paz, noutro a paz em favor do direito. Dessa forma, a indagação adquire novos 

contornos: qual é o sacrifício mais suportável, face às características do caso concreto e 

da pessoa nele envolvida? O rico, para preservar a paz, poderá desistir da quantia em 

litígio se a considerar de pouca monta; já para o pobre, a mesma quantia poderá ser 

relativamente vultosa, e por isso preferirá sacrificar a paz para defendê-la. Dessa forma, 

a questão da luta pelo direito se resolveria num simples exercício de matemática, onde se 

comparariam as vantagens e desvantagens de cada uma das alternativas para chegar a 

uma solução.(grifo nosso) 
136

 

Ihering, na obra citada, repele fortemente essa idéia materialista do direito, porém, na 

sociedade brasileira, este é o estágio atual. A grande maioria das vítimas de dano 

extrapatrimonial, quando confrontadas com a indagação de defender seu direito ou abandoná-lo, 

mede os sacrifícios que terá de fazer.  

Numa simples consulta ao advogado a vítima é colocada a par da situação que impera 

na jurisprudência: há grandes chances de vitória, a ação poderá demorar alguns anos (talvez três 

ou sete anos, somando o tempo na esfera recursal), o valor cobrado para o serviço é 1x e o valor 

obtido após o longo trâmite processual poderá, em média, variar entre 1x e 4x. A opção 

normalmente escolhida, diante do pequeno benefício auferido e diante das despesas e desgaste de 

uma ação judicial, é a de sacrificar o direito em benefício da paz. 

A instituição financeira, por sua vez, também tem ciência dos valores envolvidos, do 
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longo trâmite processual e inclusive dispõe de reserva econômica especialmente destinada para o 

pagamento de condenações judiciais, bem como de honorários e demais despesas processuais. 

Por certo, como instituição financeira que é, também já fez a avaliação da relação custo-benefício 

referente ao contingente de consumidores lesados que propõe ação reparatória e aqueles que 

sacrificam o seu direito pela paz, pagando o débito que não deviam.  

Logo, pergunta-se: por que as instituições financeiras, ano após ano, repetem a 

mesma modalidade de dano, em todos os estados da Federação, sem tomar as cautelas necessárias 

para evitá-los? A resposta é simples: porque é mais vantajoso lesar, correndo o risco da ação 

judicial, que prevenir. A relação custo-benefício já foi avaliada, a média dos valores 

condenatórios em ações judiciais já foi computada e a resposta obtida foi que compensa lesar 

outrem. Conforme afirma Flori Antônio Tasca, “O estudo de casos revelou tendências de alguns 

credores, notadamente instituições financeiras, utilizarem as entidades de proteção ao crédito 

como instrumentos de coerção de devedores para o pagamento de dívidas, estas não raras vezes 

ilegais e abusivas”.(grifo nosso) 
137

  

Rizzatto Nunes, ao tratar do critério referente à prática anterior do ofensor relativa ao 

mesmo fato danoso, afirma: 

Aqui, trata-se, analogicamente falando, de uma hipótese civil de reincidência, com a 

lamentável agravante de que são muitos os casos em que as repetições das infrações 

ocorrem. E não são poucas tais repetições. Há, por exemplo, instituições financeiras que 

são contumazes em repetir operações danosas. (grifo nosso) 
138 

Como exemplo, segue julgado do STJ: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM REGISTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSTRANGIMENTO PREVISÍVEL DÉBITO 

QUITADO. INDENIZAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. 

1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório trazido aos autos, 

julgou comprovado a conduta ilícita da recorrente, ao proceder a inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito já inteiramente 

quitado. 

2. Consoante jurisprudência firmada nesta Corte, o dano moral decorre do próprio ato 

lesivo de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, "independentemente 

da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrido pelo autor, que se permite, na 

hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento" (Resp. 110.091/MG, 

Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ 28.08.00; REsp. 196.824, Rel. Min. 
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CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 02.08.99; REsp. 323.356/SC, Rel. Min. ANTONIO 

PÁDUA RIBEIRO, DJ. 11.06.2002). 

3. Constatado evidente exagero ou manifesta irrisão na fixação, pelas instâncias 

ordinárias, do montante indenizatório do dano moral, em flagrante violação aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível a revisão, nesta Corte, da 

aludida quantificação. Precedentes. 

3. Inobstante a efetiva ocorrência do dano e o dever de indenizar, há de se considerar, in 

casu, na fixação do quantum indenizatório, as peculiaridades que envolvem o pleito - 

vale dizer: o grau de culpa da instituição-recorrente, a qual reconheceu que a inscrição 

indevida, que durou apenas três dias, ocorreu em razão "de problemas operacionais do 

sistema", e, tão logo constatado o erro, este foi reparado; quanto às repercussões do 

dano, estas se limitaram à recusa de um pagamento mediante cartão de crédito junto a 

um posto de gasolina, tendo a r. sentença concluído ser "de média intensidade" os efeitos 

do dano, "nem tão sutil a ponto de caracterizar-se como simples constrangimento, nem 

tão grave a ponto de demandar longo tempo para restabelecer-se"; há de ser, ainda, 

considerada a existência de outros apontamentos negativos do nome dos autores. 

4. Diante das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados pelas instâncias 

ordinárias, bem como observados os princípios de moderação e da razoabilidade, o valor 

fixado pelo Tribunal a quo, a titulo de danos morais, em R$ 1.000,00 (hum mil reais) 

mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos prejuízos advindos do evento 

danoso. Assim, para assegurar ao lesado a justa reparação pelos danos sofridos, sem, no 

entanto, incorrer em enriquecimento ilícito, reduzo o valor indenizatório para fixá-lo na 

quantia certa de R$ 300,00 (trezentos reais). 

5. Recurso conhecido parcialmente e, nesta parte, provido. (grifo nosso)
139

  

Flori Antônio Tasca avalia da seguinte forma julgado supra: 

O valor reparatório bem que poderia ser considerado uma “premiação” à intituição 

financeira, não uma verdadeira “condenação”. Tal valor está muito longe de cumprir 

quaisquer dos dois requisitos da reparação por danos extrapatrimoniais, pois nem 

compensa a vítima e nem (muito menos) representa punição para o banco. Aliás, em sua 

defesa alegou o banco a ocorrência de “problemas operacionais no sistema”, como causa 

da inscrição indevida em entidade de proteção ao crédito. (grifo nosso) 
140

 

É baseado na lógica da premiação judicial que operam as instituições financeiras no 

Brasil. Existe negligência na conferência de dados e nos procedimentos preventivos justamente 

porque os bancos estão cientes das pequenas condenações e da utilização da função punitiva e 

dissuasora como mero instrumento de retórica. Não há razão para alterar o funcionamento de um 

serviço enquanto não se verificam prejuízos relevantes, ou, muito menos, se há lucro. 

Há situações nas quais a vítima recebe cobrança de valor indevido e percorre uma 

longa trajetória até conseguir demonstrar que nada deve para a instituição financeira. Em virtude 
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de um alegado “erro no sistema” o consumidor se desgasta física e psicologicamente para provar 

que o erro ocorreu na prestação do serviço. Esse foi o caso do seguinte julgado do STJ: 

Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Cobrança indevida. 

Danos morais. 

1. A tese recursal é no sentido de que houve dano moral em razão da cobrança indevida 

feita pela instituição bancária. O Tribunal manteve a improcedência do pedido, 

considerando que "os dissabores experimentados pelo autor, ante o fato de receber 

notificações de cobrança e ter que dirigir-se ao PROCON/DF para resolver a pendência 

patrimonial, não violaram seu direito à honra, assegurado pela Constituição Federal" (fl. 

140). Os fundamentos do acórdão harmonizam-se com o desta Corte no sentido de que 

"o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela 

agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou 

angústias no espírito de quem ela se dirige" (AgRgREsp nº 403.919/RO, Quarta Turma, 

Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03). 

2. Agravo regimental desprovido. (grifo nosso) 
141

 

Na hipótese acima o desgaste da vítima em provar que nada devia ao Banco foi 

considerado um “mero dissabor”. Porém, deve-se ressaltar que essas modalidades de danos 

merecem reparação extrapatrimonial. A atitude do agente ofensor, além de prejudicar 

substancialmente a rotina do cliente, que vai até a agência bancária para esclarecer a questão 

perdendo grande soma de tempo, importa em lucro ilícito, uma vez que é comum o lançamento 

de cobranças indevidas em larga escala. Como muitos consumidores deixam passar despercebida 

a cobrança, o valor é facilmente auferido de forma ilegal pelo Banco. 

Apenas para demonstrar a realidade das instituições financeiras no Brasil, é 

interessante notar que na conjuntura econômica atual, diversos bancos no mundo todo passam por 

crises de capital, registrando perdas bilionárias
142

, enquanto que aqueles instalados no Brasil 

(Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Unibanco, HSBC, dentre outros) 

demonstram em seus balanços rendimentos líquidos como não existe em nenhum outro lugar do 

planeta.  

Recentemente o sítio eletrônico “UOL Economia” noticiou alta no lucro dos bancos 
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HSBC
143

, Itaú
144

 e Bradesco, sendo este último “[...] o segundo maior da história entre os bancos 

brasileiros no período[...]” 
145

. Em razão da realidade econômica das instituições financeiras e do 

seu enorme potencial econômico no Brasil, deve-se fixar um valor indenizatório expressivo, que 

de fato sirva de punição e dissuasão ao agente lesante. Antônio Jeová Santos afirma: 

Quanto se trata de encontrar as pautas que determinam a fixação de valores para a 

indenização do dano moral, a avaliação deve ser feita tomando em conta um perfil social 

e econômico, e ajustar-se à realidade da sociedade de que se trate, considerando o meio 

sócio-econômico do país. 
146

 

No que tange às grandes instituições financeiras instaladas no país, todas desfrutam 

de uma situação econômica de lucratividade sem precedentes, portanto, o valor indenizatório do 

dano extrapatrimonial deve ser avaliado levando-se em consideração essa peculiariedade.  

Como exemplo do descaso dos bancos para com o consumidor pode-se citar as 

grandes filas existentes no interior das agências. Apesar da alta lucratividade, as instituições 

financeiras não são capazes de contratar maior número de funcionários para atenderem seus 

clientes de forma digna e eficaz. Inclusive alguns Municípios
147

 e Estados
148

 criaram leis para 

tratar do tempo máximo de permanência na fila dentro de uma agência bancária, porém, as 

sanções pecuniárias impostas nada representam diante do poder econômico da instituição 

financeira. 

Em uma ação proposta no Rio de Janeiro, um cliente do banco Bradesco formulou 

pedido de reparação por danos morais em razão da infração ao tempo de espera na fila, tendo em 

vista que perdeu mais de 30 minutos até ser atendido, contrariamente ao previsto pela lei Estadual 

nº4.223/03. Todavia, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi a seguinte: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Autor que pretende obter indenização sob a alegação de ter 

                                                 
143

 HSBC registra alta do lucro no primeiro trimestre apesar da crise. UOL Economia. 12 de maio de 2008. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u400934.shtml>. Acesso em 25 de maio de 2008. 
144

 Lucro do Itaú cresce 7,4% no primeiro trimestre e fica em R$ 2,043 bi. UOL Economia. 06 de maio de 2008. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u398943.shtml>. Acesso em 25 de maio de 2008. 
145

 Lucro do Bradesco no 1º tri é o segundo maior da história dos bancos. UOL Economia. 28 de abril de 2008. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u396350.shtml>. Acesso em 25 de maio de 2008. 
146

 SANTOS, Antônio Jeová. op. cit. p.    . 
147

 BRASIL, Câmara Municipal de Goiânia. Lei nº 7.867 de 15 de março de 1999. Dispõe sobre fila de banco. 

Disponível em: <http://www.procon.go.gov.br/procon/imprime.php?textoId=000713> Acesso em: 26 de maio de 

2008. 
148

 ______. Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Lei nº 4.223 de 24 de novembro de 2003. 

Determina obrigações às agencias bancárias no espaço geográfico do Estado do Rio de Janeiro em relação aos seus 

usuários e dá outras providências. Disponível em: http://www.alerj.rj.gov.br>. Acesso em: 26/05/2008. 



 70 

esperado mais de trinta minutos na fila de agência bancária que não dispunha de 

máquina de senhas, em afronta à Lei Estadual 4.223/03.Não obstante a caracterização de 

defeito no serviço prestado pelo réu, não está configurada a sua responsabilidade civil 

por inexistir dano a indenizar. Isso porque a espera em fila de banco por tempo superior 

a trinta minutos é mero aborrecimento ou transtorno corriqueiro e não constitui afronta a 

qualquer direito da personalidade do autor, o que afasta a possibilidade de caracterização 

dos danos morais. O cumprimento da Lei Estadual 4.223/03 já vem sendo exigido por 

meio de ação civil pública, nada justificando a condenação do réu ao pagamento de 

indenização meramente punitiva, que não corresponde a um efetivo dano sofrido pelo 

autor, sob pena de ocorrer o seu enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo artigo 

884 do Código Civil. Sentença que se mantém. (grifo nosso) 
149

  

O recente julgado acima considerou um “[...] mero aborrecimento ou transtorno 

corriqueiro [...]” aquele sofrido pelo autor da ação, mencionando, ainda, a impossibilidade de 

enriquecimento sem causa da vítima. Todavia, a perda de tempo da vítima dentro da instituição 

financeira constitui sim dano extrapatrimonial passível de reparação pecuniária. André Gustavo 

Corrêa de Andrade afirma: 

Muitos julgadores rejeitam sistematicamente pedidos de indenização por dano imaterial, 

ao argumento de que os aborrecimentos decorrentes da perda de tempo na solução de 

problemas trazidos por um ato ilícito devem ser tolerados, por fazerem parte das 

dificuldades cotidianas. Pondera-se, com freqüência, que a inclusão de aborrecimentos 

desse tipo no conceito de dano moral acabaria por criar uma sociedade de litigantes. 

Esquece-se, porém, que o tempo, pela sua escassez, é um bem precioso, tendo um valor 

que extrapola sua dimensão econômica [...] A menor fração de tempo perdido de nossas 

vidas constitui um bem irrecuperável, um tempo que nos é irreversivelmente tirado do 

convívio familiar, do lazer, do descanso, do trabalho ou de qualquer outra atividade de 

nossa preferência. (grifo nosso) 
150

 

Necessário destacar, ainda, que não só o direito particular do autor foi violado, mas a 

própria soberania da lei Estadual. O consumidor autor da ação contra o Bradesco visava não 

somente a satisfação do seu prejuízo, mas a afirmação da lei e do seu direito. Ihering esclarece a 

questão da seguinte forma: 

É a lei que está em jogo; o litígio a ser decidido no caso concreto gira em torno da lei. 

Trata-se da concepção que assume elevada importância, especialmente para a 

compreensão do processo das legis actiones no direito romano antigo. À luz dessa 

concepção, a luta pelo direito subjetivo é também uma luta pela lei. O que está em jogo 

não é apenas o interesse do sujeito ativo, a relação singular em que a lei se corporifica 

ou, segundo acabo de dizer, uma imagem na qual foi captado e fixado um raio fugaz da 

lei, imagem esta que pode ser eliminada e destruída sem que a lei seja afetada. Pelo 

contrário, a própria lei foi desrespeitada e pisoteada. E a lei terá de afirmar-se, sob pena 
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de não passar de um jogo vão e de uma frase vazia. Com a sucumbência do direito do 

lesado assistimos ao desmoronamento da própria lei. (grifo nosso)
151

 

  São julgados como aquele do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que 

contribuem para fomentar o abuso das instituições financeiras para com o consumidor, o qual 

permanece, em pé, esperando, esperando, esperando e esperando pela afirmação de seu direito, 

sem nada receber. Ainda assim, a simples propositura da ação pelo autor prestou significativa 

contribuição ao direito, pois, conforme ensina Ihering: 

A justiça e o direito não florescem num país pelo simples fato de o juiz estar pronto a 

julgar e a polícia sair à caça dos criminosos; cada qual tem de fornecer sua contribuição 

para que isso aconteça. A todos cabe o dever de esmagar a cabeça da hidra do arbítrio e 

do desrespeito à lei, sempre que esta sair da toca. Todo aquele que desfruta as bençãos 

do direito deve contribuir para manter a força e o prestígio da lei. Em poucas palavras, 

todo homem é um combatente pelo direito, no interesse da sociedade. (grifo nosso) 
152

 

Assim, a propositura de ações reparatórias nessas situações de evidente desrespeito ao 

consumidor faz parte do exercício de cidadania, e, certamente, as injustiças cometidas hoje serão 

revistas e transformadas nas situações futuras. A luta pelo direito deve permanecer e prevalecer 

contra todas as forças contrárias que se levantarem. 

Por fim, cabe ressaltar o comentário de Flori Antônio Tasca: 

Quando os danos extrapatrimonias sejam causados por instituições financeiras, afirma-se 

que a reparação deve enfatizar ainda mais sua naturaza punitiva e exemplar, pois a 

condição econômica dos bancos autoriza o arbitramento de valores adequados aos 

objetivos visados pela reparação. (grifo nosso) 
153

 

 

3.1.2 As Empresas de Telecomunicações 

 

Tal qual as instituições financeiras, as empresas de telecomunicações no Brasil são 

freqüentemente acionadas pelos consumidores em razão de danos contra direitos personalíssimos. 

Nessas empresas, é comum o corte ou a suspensão indevida da prestação dos serviços, inscrições 

indevidas nos órgãos de proteção ao crédito referentes à débitos de faturas quitadas, expedições 

de faturas sobre serviços não solicitados e subseqüente inscrição negativa do cliente, dentre 
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outras modalidades de danos extrapatrimoniais. 

As referidas empresas são gigantes econômicos, conforme demonstra o ranking da 

Fundação Getúlio Vargas das 500 maiores sociedades anônimas do Brasil
154

, tendo por base o 

exercício do ano 2006. Como exemplo, vale citar aquelas empresas do “ranking” que se destacam 

financeiramente e operam no Estado de Santa Catarina, a saber: 

1) BRASIL TELECOM, com um patrimônio líquido de R$5.528 mi (cinco bilhões e 

quinhentos e vinte e oito milhões de reais), com lucro líquido R$432 mi (quatrocentos 

e trinta e dois milhões de reais); 

2) VIVO, com um patrimônio líquido de R$8.464 mi (oito bilhões e quatrocentos e 

sessenta e quatro milhões de reais), com lucro líquido de R$864 mi (oitocentos e 

sessenta e quatro milhões); 

O desrespeito ao consumidor é rotineiro, principalmente nas centrais de atendimentos 

por telefone, na qual o cliente permanece ouvindo uma gravação, para, após longa demora, 

comunicar o problema existente no serviço. Normalmente a resposta dada pelo funcionário é uma 

promessa de verificação e correção, o cliente anota o número do protocolo, aguarda dias ou 

semanas e a questão não é resolvida. 

Com relação às grandes empresas que são deficientes no atendimento, André Gustavo 

Corrêa de Andrade afirma:  

Os consumidores, muitas vezes, encontram as maiores dificuldades para veicular uma 

reclamação, conseguir assistência técnica em relação a um produto ou obter uma simples 

informação. Vêem-se, dessa forma, retirados de sua rotina e compelidos a despender seu 

“tempo livre” na busca desagradável e muitas vezes infrutífera de soluções para 

problemas que deveriam ser sanados sem maiores dificuldades. (grifo nosso)
155

 

Alguns consumidores são persistentes e ligam inúmeras vezes, registram diversos 

números de protocolos e gastam horas no atendimento telefônico, para, finalmente, após a inércia 

completa da empresa em solucionar a questão, apresentarem seu problema no Judiciário. Nessas 

hipóteses há dano extrapatrimonial em razão da perda de tempo, pois o consumidor é submetido a 

verdadeiras sessões de tortura durante a ligação, passando por diversos atendentes e 
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transferências para ramais diferentes sem receber resposta eficaz para a solução do problema. 

Trata-se de uma verdadeira estratégia de deficiência no atendimento adotada pela empresa. 

O Ministério da Justiça, após verificar um número crescente de reclamações 

relacionadas aos centros de atendimento, também chamados de call centers, apresentou proposta 

para pôr fim aos transtornos sofridos pelo consumidor. Conforme nota recente veiculada à 

imprensa no sítio eletrônico do Ministério da Justiça (11/06/2008): 

O Ministério da Justiça apresentou nesta terça-feira (10) a consolidação da proposta para 

melhoria no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), o chamado call center. 

Entre as novidades estão o tempo máximo de espera de 20 para 60 segundos no 

atendimento - gratuito, 24 horas por dia, sete dias por semana - e a proibição da demanda 

do cliente ser repassada para vários atendentes.  

 Para o ministro Tarso Genro, é importante produzir uma proposta normativa para que o 

SAC tenha qualidade e para que haja maior aproximação com as empresas e 

fornecedores. “Um dos maiores dilemas é a diferença da qualidade na compra de serviço 

e na sua mudança ou cancelamento”.  

 Nos próximos 15 dias, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) 

publicará o relatório da consulta pública - a análise das contribuições enviadas pela 

sociedade. Foram 249 manifestações de pessoas físicas e jurídicas; 161 contribuições 

fundamentadas, de cidadãos comuns; entidades civis; e órgãos públicos, entre eles 

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel), além do setor. 
156

 

A iniciativa do Ministério da Justiça em apresentar as propostas para melhoria do 

atendimento é louvável, porém, esta medida não seria necessária se, quando propostas as ações 

reparatórias por danos extrapatrimoniais, houvesse condenação pecuniária expressiva o suficiente 

para punir e dissuadir os agentes lesantes. O Brasil é um país no qual normas são criadas como 

promessa de resolução dos problemas, porém, não se trata de uma lacuna legislativa, mas sim de 

uma deficiência na efetiva aplicação das leis e princípios consumeristas já existentes. A perda de 

tempo enfrentada pelo consumidor para a simples resolução de um problema ou o fato de 

enfrentar diversos aborrecimentos para obter o simples cancelamento do serviço contratado, 

merece reparação extrapatrimonial. Se a proposta de regulamentação apresentada não for 

acompanhada de forte sanção econômica no caso de descumprimento, será apenas mais uma 

norma não aplicada no ordenamento brasileiro. 

                                                 
156

 BRASIL, Ministério da Justiça. MJ apresenta proposta para atendimento ao consumidor por telefone. 11 de junho 

de 2008. Disponível em: 

<http://www.mj.gov.br/DPDC/data/Pages/MJ08DEBD27ITEMIDE2104004DD284A55B99331BE50CEF03CPTBR

IE.htm> Acesso em: 16 de jun. 2008. 



 74 

Quando alguns desses consumidores, movidos por profunda indignação, optam por 

lutar por seu direito judicialmente, percebe-se quão insignificante é o poder de coercibilidade das 

condenações. Quando julgada a ação, o valor indenizatório normalmente fixado não condiz com a 

capacidade econômica da empresa lesante nem com os demais critérios apontados como 

necessários no segundo capítulo desse trabalho, ficando muito aquém do devido. 

Como exemplo dessa realidade, segue abaixo julgado do TJSC: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA EMPRESA APELADA - 

ATO PRATICADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE - CONTRATAÇÃO VIA 

TELEFONE - RESPONSABILIDADE PELA FALTA DE MAIOR CRITÉRIO NA 

CONFERÊNCIA DOS DADOS REPASSADOS POR SEUS USUÁRIOS - 

ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO AFASTADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

RECORRIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL 

EVIDENCIADO - REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

CONFIGURADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 159, DO CC/1916 - DEVER DE 

INDENIZAR - PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

- ACOLHIMENTO - OBSERVÂNCIA DE PARÂMETROS DOUTRINÁRIOS E 

JURISPRUDENCIAIS - PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA 

INACOLHIDO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - PROVIMENTO 

PARCIAL DO RECLAMO. É dever da empresa prestadora de serviços telefônicos 

indenizar moralmente a empresa que teve sua esfera jurídica afetada pela falha na 

prestação do serviço, porquanto permitiu que terceiro de má-fé efetuasse um contrato 

visando à aquisição de linha telefônica com o mero fornecimento dos dados da agravada, 

a qual teve seu nome inscrito na SERASA indevidamente. [...] levando-se em 

consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter 

pedagógico, o dano causado, o prejuízo sofrido e as qualidades da ofendida e da 

ofensora, tem-se que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), em consonância, inclusive, com os parâmetros usualmente utilizados por esta 

Câmara. (grifo nosso) 
157

 

Na hipótese acima a empresa autora recebeu a título de indenização por danos morais, 

em primeiro grau, 50 salários-mínimos, equivalente a pouco menos de R$13.000,00 à época dos 

fatos. O caso está relacionado a dano extrapatrimonial na modalidade de abalo de crédito sofrido 

por pessoa jurídica, numa relação de consumo por equiparação, pois a empresa autora foi vítima 

de utilização fraudulenta dos seus dados em contratação realizada via telefone por terceiro. Trata-

se de uma das modalidades mais gravosas de dano que uma empresa pode sofrer, tendo em vista 

a necessidade do crédito para manutenção da atividade comercial. 

Apesar de todas as circunstâncias agravantes do caso em análise, após recurso da 

empresa Brasil Telecom, o valor indenizatório foi minorado para R$9.000,00, tendo como 
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fundamento a razoabilidade, proporcionalidade, caráter pedagógico, o dano causado, o prejuízo 

sofrido e as qualidades da ofendida e da ofensora. 

Em que pese o entendimento do desembargador, analisando o potencial econômico da 

empresa ré conforme os dados de patrimônio e lucro líquido anteriormente apresentados, é 

evidente que a indenização fixada não cumpriu com seu caráter pedagógico. A irresponsabilidade 

da empresa em aceitar a contratação via telefone, sem maior conferência a respeito das 

informações do cliente, gerou grave prejuízo, merecendo adequado desestímulo mediante fixação 

de indenização pecuniária mais elevada. 

Importa ressaltar, ainda, que essa modalidade de dano tem o potencial de repetir-se 

com outros consumidores caso a empresa continue adotando o mesmo procedimento de 

contratação, razão pela qual a função dissuasora merece ênfase especial, a fim de pôr fim à 

atitude temerária do agente lesante. Com efeito, o procedimento de contratação aplicado pela 

Brasil Telecom e outras empresas de telecomunicações repete-se desde 2005
158

, o que demonstra 

a ineficácia dos valores indenizatórios fixados, conforme apontam os seguintes julgados do 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC): Apelação Cível nº 2007.015132-2 de 

Balneário Camboriú
159

, Apelação Cível nº 2006.034923-0 de Blumenau
160

, Apelação Cível nº 

2007.007436-7 da Capital
161

 e Apelação Cível nº 2007.011847-0 da Capital
162

. 

Por outro lado, segue abaixo caso análogo no qual a vítima foi inscrita no SERASA 

em virtude de contrato de linha telefônica não solicitada, recebendo o valor indenizatório de 

R$20.000,00:  

APELAÇÃO CÍVEL - DANO MORAL - EXPEDIÇÃO DE FATURA SOBRE 

SERVIÇO NÃO SOLICITADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA - ILÍCITO 

CONFIGURADO - COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA - CRITÉRIOS PARA 

DEFINIÇÃO DO "QUANTUM" DEVIDO. II - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

FIXAÇÃO SINTONIZADA COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO 
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ART. 20, § 3º, ALÍNEAS a, b e c. III - CONDENAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS - 

PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 7º, INC. IV, CF). I - Cabe à empresa, no 

exercício de suas atividades, certificar-se que a prestação do serviço está sendo efetuada 

para pessoa determinada e é de acordo com a respectiva solicitação, devendo responder 

civilmente por eventual emissão de fatura sem fato gerador, culminando com a inscrição 

indevida do nome do pseudo consumidor em banco de dados de proteção ao crédito. 

Considerando-se que a importância pecuniária estabelecida em razão de danos morais 

sofridos tem natureza puramente compensatória, para a definição do "quantum" os 

seguintes critérios basilares hão de ser observados: a) situação econômica da vítima e do 

ofensor; b) extensão do dano; c) não acarretar enriquecimento da vítima e 

empobrecimento do ofensor; d) representar providência de caráter pedagógico, punitivo 

e profilático inibidor; e) servir de compensação à vitima. II - Adequada a fixação dos 

honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação, em 

observância ao disposto no art. 20, § 3º, alíneas a, b e c do CPC. III - O salário mínimo 

não pode ser utilizado como indexador, porquanto expressamente proibida a sua 

vinculação para qualquer fim, segundo se infere do disposto no art. 7º, inc. IV, da 

Constituição Federal. [...]Por esses motivos, afigura-se medida de inteira justiça, fixar-se 

a compensação pecuniária em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acolhendo-se parcialmente 

o recurso da Autora. (grifo nosso) 
163

 

O magistrado, na sentença, fez questão de aludir ao caráter exclusivamente 

compensatório do dano extrapatrimonial. Ainda assim, de forma contraditória, o valor fixado 

exclusivamente como compensação no acórdão supra, se mostrou superior àqueles fixado no 

primeiro julgado, que afirmou contemplar a o caráter pedagógico do dano extrapatrimonial.  

Essas contradições se repetem constantemente em todo o território nacional, razão 

pela qual é urgente a sistematização dos critérios, de forma a trazer coerência e efetividade na 

reparação dos danos extrapatrimoniais. 

Em outra situação também do TJSC, a vítima recebeu cobrança indevida de serviços 

não solicitados na fatura por parte da empresa Brasil Telecom: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INCLUSÃO NA CONTA TELEFÔNICA DE VALORES REFERENTES A SERVIÇO 

NÃO CONTRATADO (INTERNET VIA ADSL) - INEXISTÊNCIA DE ABALO OU 

RESTRIÇÃO DO CRÉDITO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

QUALQUER PREJUÍZO NA HIPÓTESE - CONDUTA DA RÉ QUE DE PER SI NÃO 

CONFIGURA ILÍCITO INDENIZÁVEL - MERO DISSABOR - ABALO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO A inclusão na conta telefônica de valores referentes a 

serviços não contratados não constitui, de per si, ato ilícito capaz de gerar dano moral 

indenizável, sobretudo quando não houve qualquer restrição ao crédito do autor ou 
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mesmo a suspensão do serviço telefônico. (grifo nosso) 
164

 

Em que pese o entendimento adotado pelo Tribunal, a inclusão de valores referentes a 

serviço não contratado não constitui um mero dissabor, mas sim um dano à dignidade do 

consumidor e constitui lucro ilícito da empresa lesante, conforme já destacado anteriormente. 

Num contingente de milhares de consumidores, a inserção de serviços não contratados na fatura 

gera lucro indevido, de maneira que o consumidor lesado tem direito à reparação 

extrapatrimonial, a qual deverá ser fixada com fundamento nas funções punitiva e dissuasora.  

Portanto, percebe-se que as empresas de telecomunicações são responsáveis por 

grandes prejuízos aos consumidores, praticando reiteradamente condutas lesivas sem a adoção de 

qualquer procedimento visando diminuir as lesões ou melhorar a resposta e prontidão no 

atendimento. Também para essas instituições impera a lógica da premiação judicial, pois, 

conforme analisado, os valores indenizatórios fixados não foram elevados o suficiente para inibir 

a repetição das práticas danosas. 

 

3.1.3 As Empresas Fabricantes de Automóveis 

 

Nessas empresas a situação mais freqüente diz respeito aos defeitos
165

 de fabricação 

dos veículos, normalmente constatados pelos consumidores em situações de acidentes ou no 

manuseio de peças defeituosas ou potencialmente perigosas. 

Os casos mais famosos envolvendo defeitos em veículos ocorreram nos Estados 

Unidos da América
166

, porém, recentemente alguns consumidores brasileiros propuseram ações 

de reparação por danos extrapatrimoniais em virtude da perda de falanges dos dedos da mão, 

quando no manuseio dos bancos rebatíveis dos modelos da família Fox (Fox, Crossfox e 
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Spacefox), fabricados pela empresa Volkswagen. 

Conforme noticiado no sítio eletrônico “IG Último Segundo”
167

, o problema consiste 

numa argola metálica nos bancos traseiros do veículo, que dá suporte à alça utilizada para alterar 

a disposição dos bancos e aumentar o espaço do porta-malas. O consumidor, acreditando não 

haver risco no simples manuseio do sistema, coloca o dedo no dispositivo, movendo-o para 

ajustar o banco e uma mola impulsiona o mecanismo, transformando a argola numa espécie de 

guilhotina. 

Aqueles consumidores lesados propuseram ações reparatórias que ainda permanecem 

pendentes de julgamento. Conforme notícia veiculada no sítio eletrônico “Folha Online”, das oito 

vítimas que se tem conhecimento, cinco já fizeram acordo com a empresa para o recebimento de 

indenização, numa média de R$80.000,00 por lesado.
168

 É evidente que o acordo é vantajoso para 

a empresa, pois, o valor indenizatório, caso efetivamente aplicada a função punitiva e dissuasora, 

poderia ser muito maior, considerando o porte econômico da Volkswagen. 

No caso das grandes empresas de automóveis, é um cálculo matemático que define o 

procedimento a ser tomado. Inicialmente a empresa que fabricou o veículo com defeito ou 

potencialmente perigoso avalia os custos que terá com a realização do “recall”. Após, é feita uma 

avaliação com base em dados de probabilidade e estatística a respeito valor que seria gasto nas 

indenizações das possíveis vítimas. Se o valor do “recall” é superior àquele que seria gasto com a 

reparação, o defeito não é admitido pela empresa, que, tacitamente, assume os riscos pelos danos 

causados fazendo “vista grossa” em relação à existência do problema. 

André Gustavo Corrêa de Andrade expõe o procedimento acima descrito na obra 

Dano Moral e Indenização Punitiva, fazendo alusão ao caso verídico ocorrido nos EUA com o 

veículo FORD Pinto. Naquele caso, uma matéria jornalística posteriormente publicada expôs um 

memorando interno da FORD no qual constava uma estimativa dos custos com o “recall” e com a 

reparação de danos: 

A conclusão do estudo foi de que, do ponto de vista estatístico, o pagamento das 
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indenizações, ao custo total estimado de US$ 49,5 milhões, seria economicamente mais 

vantajoso do que o aperfeiçoamento necessário em todos os veículos, ao custo total de 

US$ 137,5 milhões, para prevenir cerda de 180 mortes por ano e um número equivalente 

de feridos. (grifo nosso) 
169

 

Essa realidade demonstra que o interesse econômico é a prioridade das empresas. A 

prevenção de danos e a proteção dos direitos da personalidade do consumidor é uma medida 

secundária, adotada caso se revele economicamente vantajosa.  

É interessante notar que a postura da empresa varia de acordo com o país no qual 

ocorrem os danos. Quando a nação é reconhecida pela utilização do valor de desestímulo nas 

condenações judiciais, os consumidores são exigentes, conhecem e lutam pelos seus direitos, o 

“recall” e o pronto atendimento para resolução dos problemas é a melhor opção para evitar 

grandes prejuízos. Por outro lado, se impera na jurisprudência do país condenações de pequena 

importância financeira e os consumidores demonstram passividade diante de infrações aos seus 

direitos, a melhor opção é ignorar a existência do problema e assumir os gastos daquelas vítimas 

que, eventualmente, buscarão a via jurisdicional. 

Segundo Rodolfo Alberto Rizzotto, 

Na era da informação e da globalização, as gigantes da indústria automobilística também 

globalizaram as respectivas linhas de produção. Com as facilidades da Internet, centros 

de produção das montadoras no mundo inteiro estão conectados on line e sujeitos a 

procedimentos e controle de qualidade uniformes. 

Paradoxalmente, o código de ética das referidas empresas não é uniforme nem vigora on 

line nos quatro cantos do planeta. Os respectivos procedimentos são notadamente 

diferenciados de acordo com o grau de exigência da legislação e do mercado consumidor 

local. Quanto maior o grau de mobilização e conscientização de certa sociedade acerca 

de seus direitos, melhor é a conduta ética de suas empresas. Verifica-se que inúmeros 

defeitos de fabricação que motivam recalls de veículos em países ditos desenvolvidos, 

não ensejam convocações semelhantes no Brasil e em outros países do terceiro mundo, 

onde os mesmos automóveis são comercializados. (grifo nosso) 
170

 

Assim, para aquelas empresas que tem como única meta prosperar economicamente 

independentemente dos danos que causem, deve-se aplicar o valor de desestímulo na condenação, 

para assim prevenir a prática de novas condutas danosas. Além disso, a aplicação da tríplice 

função do dano extrapatrimonial retira o lucro ilícito obtido com a utilização de peças de má 
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qualidade, incentiva a adoção do “recall” e serve de estímulo para a adoção de políticas 

empresariais que respeitam a dignidade e os direitos da personalidade do consumidor.  

 

3.2 A NECESSIDADE DA EFETIVA APLICAÇÃO DO VALOR DE DESESTÍMULO 

 

É num contexto econômico de capitalismo exacerbado que a efetiva aplicação do 

valor de desestímulo assume papel fundamental na defesa dos interesses do consumidor. A idéia 

de que apenas a condenação compensatória é suficiente para dissuadir e punir os agentes lesantes, 

funciona apenas num mundo utópico, no qual cada pessoa (natural ou jurídica) tem plena 

consciência dos seus deveres e responsabilidades.  

Infelizmente, vive-se numa sociedade onde impera a ânsia pelo lucro e pela expansão 

dos negócios, mesmo que, para alcançar os referidos objetivos, seja necessário pisotear o direito 

de outrem. A perspectiva realista é que, no que diz respeito às pessoas jurídicas, dificilmente 

haverá mudança do comportamento com a simples conscientização de que não se deve lesar. A 

superação de metas, a alta lucratividade e uma relação custo-benefício cada vez maior é que, em 

primeiro plano, dirigem o comportamento das empresas. Clayton Reis, distante da realidade 

vigente no país e no mundo, afirma, com inocência:  

 A sociedade contemporânea já se encontra em uma fase em que se começa a ultrapassar 

as fronteiras da pena como valor de desestímulo, para adentrar em uma época em que 

deverá prevalecer a consciência do dever-ser, centrada na responsabilidade do agente 

quando aos atos praticados no convívio social. 
171

 

Entretanto, segundo Carlos Alberto Bittar: “Com efeito, o peso do ônus financeiro é, 

em um mundo em que cintilam interesses econômicos, a resposta pecuniária mais adequada a 

lesionamentos de ordem moral”.(grifo nosso) 
172

 

Conforme demonstrado pelas análises dos julgados do TJSC, TJRJ e do STJ, a 

técnica do valor de desestímulo e as funções punitiva e dissuasora têm sido entoadas como 

necessárias e úteis no processo reparatório dos danos extrapatrimoniais, porém, no momento de 

fixar o quantum indenizatório, todo o raciocínio é destruído diante da incoerência dos critérios da 
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impossibilidade de enriquecimento ilícito/sem causa e capacidade econômica da vítima, os quais 

acarretam na perda da efetividade da condenação. Nos dizeres de André Gustavo Corrêa de 

Andrade, “A relativa debilidade econômica da sanção imposta concretamente reduz a 

imperatividade do ordenamento jurídico, eliminando a coercibilidade característica das normas 

jurídicas”. (grifo nosso) 
173

 

Carlos Alberto Bittar ensina,  

Quanto definido em pecúnia, o valor da indenização deve ser de tal sorte a desestimular 

novas práticas lesivas, como se vem assentando na jurisprudência, a fim de que se criem 

óbices jurídicos às condutas rejeitadas pelo direito e, assim, se possa conferir mais 

segurança e mais tranqüilidade para um desenvolvimento normal e equilibrado das 

atividades humanas no meio social.(grifo nosso) 
174

 

Sem a efetiva aplicação do valor de desestímulo, não há tranqüilidade nem segurança 

para os consumidores, pois os agentes lesantes permanecem numa situação confortável 

propiciada pelas condenações ínfimas diante da sua capacidade econômica. Assim, prosseguem 

continuamente causando danos, sem qualquer preocupação em evitá-los. 

A repetição dos danos com diversas vítimas é fato inconteste, bastando para tanto a 

análise dos julgados apresentados ao longo desse trabalho. Segundo André Gustavo Corrêa de 

Andrade  

[...] há situações nas quais os direitos da personalidade não têm como ser efetivamente 

protegidos se não através da imposição de uma soma em dinheiro que constitua fator de 

coerção sobre o causador do dano e de terceiros. É o que ocorre, por exemplo, nos casos 

em que o ofensor obtém lucro com a atividade lesiva ou em que o responsável deixa de 

investir em mecanismos de controle e prevenção, em razão dos custos destes. É o que se 

dá, também, nos casos em que, a despeito de qualquer proveito econômico, o agente 

demonstre que a compensação ou reparação do dano constitui um preço que ele se 

encontra disposto a pagar pela prática do ato lesivo. Presentes situações fáticas desse 

tipo, a indenização punitiva, diferentemente da indenização meramente compensatória, 

releva-se um meio de proteção eficaz dos direitos da personalidade. (grifo nosso)
175

 

   

3.3 A UTILIZAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

A fixação de um valor indenizatório mais elevado nas ações de danos 
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extrapatrimoniais tem o condão de impor a utilização de medidas preventivas por parte dos 

agentes lesantes. Conforme ensina Carlos Alberto Bittar, 

De fato, a exacerbação da sanção pecuniária é fórmula que atende às graves 

conseqüências que de atentados à moralidade individual ou social podem advir. Mister 

se faz que imperem o respeito humano e a consideração social, como elementos 

necessários para a vida em comunidade. 
176

 

No direito do consumidor, ainda mais quando se trata de grandes empresas que lidam 

com milhares de clientes, a probabilidade de um dano específico repetir-se com outras vítimas é 

alta, caso não sejam adotados procedimentos eficazes na apuração de reclamações e na correção 

dos erros. É notório o descaso e a ineficácia do tratamento dispensado ao consumidor pela 

maioria das empresas de grande capacidade econômica estabelecidas do Brasil, e, nesse contexto, 

cabe à Justiça intervir nas relações, restaurando o equilíbrio e impondo condenações pecuniárias 

expressivas aos agentes lesantes. 

Nos tribunais do país há uma mentalidade equivocada que aponta para o consumidor 

ganancioso, que espera um deslize da empresa para satisfazer seu desejo de enriquecimento, 

mediante o recebimento de indenização por dano extrapatrimonial. Todavia, esses são casos 

excepcionais, sendo que a grande maioria dos consumidores anseia apenas por um bom 

atendimento, um produto de boa qualidade ou uma prestação eficiente do serviço. 

Cavalieri assevera: 

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora 

da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-

a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações 

não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 
177

 

Com relação a essa observação do autor acima, é necessário avaliar duas questões: 

em primeiro lugar, não necessariamente o dano extrapatrimonial está vinculado ao rompimento 

do equilíbrio psicológico do indivíduo. André Gustavo Corrêa de Andrade afirma: “Dano moral 

não se confunde com dor, sofrimento, tristeza, aborrecimento, infelicidade, embora, com grande 

freqüência, estes sentimentos resultem nessa espécie de dano”(grifo nosso)
178

. Em diversas 
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situações a simples violação do direito da personalidade constitui fundamento para a reparação, 

como é o caso das pessoas incapazes ou mesmo nas situações de danos extrapatrimoniais sofridos 

por pessoas jurídicas.  

Em segundo lugar, deve-se destacar que o Judiciário tem classificado como mero 

dissabor diversos casos de evidente desrespeito ao direito do consumidor, concluindo que tais 

danos não merecem reparação. Para ilustrar o alegado, em ação proposta no Rio de Janeiro, 

Guilherme Luis Reis Cabral requereu o cancelamento de contrato de assinatura de revistas que 

foram debitadas do seu cartão de crédito sem prévia anuência. Formulou pedido da devolução do 

valor pago em dobro e reparação por danos extrapatrimoniais. Segue abaixo a ementa do acórdão:  

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBJETIVANDO O CANCELAMENTO DO 

CONTRATO DE ASSINATURA DE REVISTAS, A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. Não reconhecimento 

pelo autor, consumidor por equiparação, da celebração do contrato, o que se tornou 

incontroverso, à míngua de prova da contratação pela ré. 2. O envio de revistas ao 

consumidor, sem sua prévia solicitação, equipara-se à amostra grátis, sem obrigação de 

pagamento, na forma do art. 39, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; 

3. Má prestação de serviço, incidindo, no caso, a responsabilidade objetiva do 

fornecedor (Art. 14 do CDC). 4. Necessidade de devolução das parcelas pagas 

indevidamente. A repetição do indébito deve ser realizada na forma simples, tendo em 

vista que tais valores já foram creditados no cartão de crédito do autor. 4. Mero dissabor, 

aborrecimento, irritação não tem condão de configurar dano moral a ser indenizado. 

Condenação ao pagamento de dano moral que se afasta. 5. Recurso parcialmente 

provido. (grifo nosso) 
179

 

Na decisão do tribunal, a atitude lesiva da empresa, que certamente obtém lucro com 

essa modalidade invasiva de contratação, foi considerada como um mero dissabor vivenciado 

pelo consumidor. É importante frisar que esse julgado demonstra o entendimento aplicado 

atualmente, pois a data de julgamento é de 14 de maio de 2008. 

Nesse contexto jurisprudencial, é comum que consumidores brasileiros sacrifiquem 

seu direito para preservação da própria paz. Esse sacrifício do direito decorre, dentre outros 

fatores, da falta de conhecimento do direito do consumidor, da passividade no exercício da 

cidadania, do não reconhecimento da jurisprudência da necessidade da reparação dessas 

modalidades de danos extrapatrimoniais e das condenações irrisórias. 
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A superação do paradigma atual, com a efetiva aplicação da função punitiva e 

dissuasora do dano extrapatrimonial, traria como conseqüência, tão logo os agentes lesantes 

sentissem o impacto das indenizações, a adoção de medidas preventivas. Essas medidas 

consistem em políticas empresariais voltadas para a oitiva das reclamações, verificação dos 

problemas e prontidão no conserto. São práticas que visam prevenir a ocorrência dos danos, 

trazer satisfação e segurança ao consumidor e garantir o respeito à dignidade da pessoa humana.  

Conforme esclarece André Gustavo Corrêa de Andrade: 

O emprego de uma sanção pecuniária como forma de desestimular a prática ou 

reiteração de comportamentos ilícitos, anti-sociais, lesivos aos direitos da personalidade, 

atende a um anseio geral de proteção da dignidade humana em uma época em que o 

indivíduo se vê imprensado, comprimido por interesses econômicos, sempre colocados 

em primeiro plano. 
180

   

Ante o exposto, para garantir a incolumidade dos consumidores numa sociedade 

capitalista de produção e prestação de serviços em massa, a opção prática mais eficiente e viável 

é a condenação pecuniária expressiva dos agentes lesantes de grande poder econômico, de forma 

a obrigá-los a alterar suas políticas empresariais e adotar medidas preventivas, as quais terão por 

escopo evitar qualquer tipo de violação dos direitos da personalidade do consumidor. 
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CONCLUSÃO 

 

A meta do presente trabalho foi a análise do instituto do dano extrapatrimonial e sua 

forma de reparação nas relações de consumo. A partir do estudo das funções do referido instituto 

foram traçados critérios úteis e necessários para a fixação do valor indenizatório a ser recebido 

pela vítima, e, simultaneamente, foi constatada a impropriedade de alguns dos parâmetros 

normalmente utilizados nos tribunais do país.  

Para a aplicação adequada da teoria da reparação do mencionado dano deve-se ter em 

mente a nova ordem trazida pela Constituição Federal de 1988, na qual o homem assumiu o papel 

de principal sujeito de direito. Em razão dessa mudança, a dignidade da pessoa humana e os 

direitos da personalidade dela decorrentes merecem posição prioritária, bem como a reparação 

dos respectivos danos causados a esses direitos. É necessário ir além do princípio da restituição 

integral, superar o paradigma antigo da responsabilidade civil e avaliar os principais objetivos da 

reparação no campo dos direitos da personalidade, sob o prisma constitucional. 

Conforme visto no primeiro capítulo, a reparação dos danos extrapatrimoniais tem 

como objetivo o alcance de três funções básicas: compensar alguém em razão de lesão cometida 

por outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente causador do dano, e, por último, dissuadir 

e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso, tanto especificamente em relação ao 

lesante como à sociedade em geral. 

Um ponto importante a ser destacado é que nem sempre as três funções são aplicadas 

simultaneamente. Há situações nas quais as vítimas desejam apenas a punição do agente lesante, 

de maneira que a satisfação daquelas reside no aspecto punitivo. É o que ocorre, por exemplo, 

quando a vítima é abastada e não deseja receber compensação financeira para si, mas tem como 

objetivo a afirmação do seu direito e do seu sentimento de justiça. 

No direito do consumidor, as funções punitiva e dissuasora são aquelas que, em geral, 

assumem papel prioritário. O consumidor, diante de empresas com enorme capacidade 

econômica, é repetidas vezes menosprezado, contado apenas como um número dentre os milhões 

de clientes existentes. Nesse contexto, as referidas funções são os instrumentos capazes de 

proporcionar a efetiva proteção da honra, dignidade, imagem, integridade física e psicológica do 

consumidor. 
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Infelizmente vigora no Brasil uma mentalidade equivocada na interpretação dos 

princípios e dispositivos legais consumeristas. A utilização do código civil de 1916 como 

instrumento regulamentador das relações de consumo, ao longo de várias décadas, contribuiu 

para corromper a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com interpretações restritivas, 

que se assemelham ao ordenamento civil geral, baseado no princípio da autonomia da vontade. 

Essa forma de ver o direito do consumidor, além de limitar os verdadeiros objetivos da lei, trouxe 

repercussões negativas para a reparação dos danos extrapatrimoniais decorrentes de relação de 

consumo. 

Esse foco distorcido também contribuiu negativamente na criação de alguns dos 

critérios utilizados pelos tribunais na fixação do valor indenizatório. Conforme analisado no 

segundo capítulo, parâmetros como a impossibilidade de enriquecimento sem causa e a 

capacidade econômica da vítima, não têm utilidade alguma para o cumprimento das funções 

compensatória, punitiva e dissuasora, mas, pelo contrário, contribuem em sentido oposto, 

limitando o alcance pretendido pela condenação judicial. 

 Semelhantemente, a razoabilidade, equidade e prudente arbítrio do juiz, ao invés de 

serem utilizados como princípios gerais norteadores, são aplicados como critérios específicos, a 

fim de majorar ou minorar o valor indenizatório. O problema maior surge quando esses 

parâmetros orientadores da função jurisdicional são os únicos mencionados na sentença, o que 

acarreta em infração ao princípio do livre convencimento motivado.  

Toda sentença prolatada em ação reparatória de danos extrapatrimonais deve ter em 

seu conteúdo adequada subsunção dos parâmetros aos fatos. Assim, caso o juiz verifique que as 

condições pessoais da vítima justificam um valor indenizatório maior, a sentença deve mencionar 

o critério utilizado, as peculiaridades das condições da vítima no caso concreto, dentre outros 

fatores que serviram de fundamento para a fixação do valor indenizatório. Não basta a simples 

análise dos fatos, a menção da razoabilidade e eqüidade como parâmetros utilizados para 

mensuração do montante reparatório e a condenação do réu. O convencimento do magistrado é 

livre, porém, motivado; a falta de motivação, por sua vez, torna a sentença desprovida de 

fundamento, ou seja, nula.
 
 

No terceiro capítulo o objetivo principal foi a análise de agentes lesantes 

reconhecidamente reincidentes na prática do dano extrapatrimonial contra consumidores, de 
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forma a traçar um paralelo com os eventos danosos mais comuns e recentes julgados dos 

tribunais brasileiros.  

Nesse ponto verificou-se que as empresas, na grande maioria dos casos, obtém lucro 

com a prática do dano, ou, no mínimo, não têm prejuízo algum. O lucro tem sua origem naquelas 

vítimas que, apesar de sofrerem ofensa, preferem sacrificar o direito em prol da própria paz. 

Dessa forma, consumidores sofrem abalo de crédito por dívidas infundadas, pessoas são 

mutiladas em acidentes com produtos defeituosos, milhares pagam taxas indevidas e serviços não 

solicitados, dentre outras práticas lesivas, e nada é feito. A reincidência das empresas analisadas 

na mesma modalidade de dano demonstra o descaso e a falta de controle preventivo. 

Por outro lado há aqueles que, movidos pela indignação e sede de justiça, buscam o 

amparo do Judiciário para obter adequada compensação, punição e dissuasão dos agentes 

lesantes, e recebem, ao final de longo trâmite processual, apenas um valor simbólico, a fim de 

impossibilitar o enriquecimento sem causa da vítima. 

Outra questão relevante é a grande capacidade econômica dos agentes analisados, que 

aliada à produção e à prestação de serviços em massa, faz com que o consumidor seja visto como 

apenas um número dentre os milhares de clientes. Nesse contexto, os direitos da personalidade 

são violados como prática rotineira das empresas, sem qualquer respeito à dignidade do 

consumidor. 

Para inverter essa rotina de danos aos direitos da personalidade do consumidor, a 

Justiça deverá aumentar os valores indenizatórios normalmente concedidos, a fim de cumprir 

com as funções punitiva e dissuasora do dano extrapatrimonial. Conforme estudado ao longo do 

trabalho, a única maneira de conter uma empresa que tem como única meta a obtenção de lucro, 

sem se importar com os meios que utiliza para tanto, é a imposição de uma sanção econômica 

que tenha repercussão negativa nas finanças do agente lesante. Combate-se o interesse desmedido 

de obtenção de lucro com um freio igualmente pecuniário. Como conseqüência dessa mudança de 

paradigma certamente serão adotadas políticas empresariais de prevenção de danos, em benefício 

de toda a sociedade. 

Um importante passo no rompimento do modelo atual é a luta das vítimas de danos 

pelos seus direitos como consumidor, independentemente do resultado da lide. A passividade e a 

comodidade deve ser substituída por um vigoroso sentimento de justiça, para que assim ocorra o 
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alcance de um objetivo maior: a efetiva proteção dos direitos da personalidade dos consumidores 

brasileiros. 
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