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RESUMO 

 

 

No campo da responsabilidade civil, o presente estudo tem por objetivo fazer 

uma análise do instituto do dano moral.  

Através da presente pesquisa, constata-se que o dano moral surge para tutelar 

os direitos fundamentais da pessoa humana, tais como a integridade e 

dignidade. Surge a partir da violação à interesses extrapatrimoniais que 

consequentemente resulta em uma dor intensa, um sentimento vexatório, um 

sofrimento, uma humilhação em intensidade que foge a normalidade, que nada 

tem haver com o mero dissabor ou mero aborrecimento.  

É demonstrado que o dano moral não era conhecido no Brasil e que só passou 

a ter conhecimento e previsão expressa com a promulgação da Constituição 

Federal em 1988, no artigo 5º incisos V e X. E, ainda traz uma breve evolução 

histórica do dano moral.  

É apresentado o conceito de responsabilidade civil e a identificação dos 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como as causas 

excludentes. 

Por fim, são apresentadas as funções do dano moral, que são subdividas em 

três: função compensatória, função preventiva e função punitiva. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Dano moral. Reparação.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo a compreensão do conceito de dano 

moral, dentro da responsabilidade civil. Para tanto, será necessário a análise 

do conceito de responsabilidade civil que se subdivide em: responsabilidade 

civil objetiva e responsabilidade subjetiva.  

Após a análise dos conceitos acima mencionados, se faz necessário analisar 

os pressupostos da responsabilidade civil, tais como: conduta (omissiva ou 

comissiva); dano ou prejuízo; nexo de causalidade e culpa. 

No mesmo sentido, se fará o estudo sobre as causas de exclusão da 

responsabilidade civil. 

O presente trabalho traz como tema “dano moral”, sendo assim se fará 

necessário o estudo do conceito do presente tema. 

Dano moral é diferente do dano material, o dano moral é aquele que não tem 

por finalidade repor os bens lesionados ao seu status quo ante, mas sim de 

possibilitar uma reparação justa, razoável pela dor experimentada ou sofrida 

pela vítima.  

Dano moral está ligado a dignidade e integridade da pessoa humana e nada 

tem a ver com os bens do patrimônio. O que se protege no dano moral é a 

pessoa humana e seus direitos fundamentais, garantidos na promulgação da 

Constituição Federal de 1988.  

Vencido a etapa de conceituação, se faz necessário o estudo do surgimento de 

dano moral no Código de Hammurabi, Código de Manu, até chegar ao Brasil 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988, com o Código Civil 

Brasileiro de 1916 e de 2002 e do Código de Defesa do Consumidor.  

Com o presente estudo será apresentado as funções do dano moral, tais como: 

função compensatória, função preventiva e função punitiva.  

 

 

 

 

 

 

 



2. RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Responsabilidade Civil é o instituto que determina a obrigação de indenizar 

daquele que causar dano a outrem, por ato próprio, de pessoas, bem como de 

coisas ou objetos que estejam sob sua guarda. 

O artigo 186 do Novo Código Civil trouxe em sua redação, “Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

O artigo 927 do mesmo Código, prelaciona que “Aquele que, por ato ílicito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

O dano é o grande vilão da responsabilidade civil. Logo, Pereira propõe o dano 

como circunstância elementar da responsabilidade civil. Nesse sentido 

prossegue, adiante, afirmando que o dano é elemento ou requisito essencial na 

etiologia da responsabilidade civil. (PEREIRA, 1999, p. 37). 

O autor Stolze ao definir responsabilidade, trouxe o seguinte entendimento: 

 

A palavra “responsabilidade” tem sua origem no verbo latino 

respondere, significando a obrigação que alguém tem de assumir 

com as consequências jurídicas de sua atividade, contendo, ainda, a 

raiz latina espondeo, fórmula através da qual se vinculava, no Direito 

Romano, o devedor nos contratos verbais. (2009, p. 1). 

 

Para Nader, “a nomenclatura responsabilidade civil possui significado técnico 

específico: refere-se à situação jurídica de quem descumpriu determinado 

dever jurídico, causando dano material ou moral a ser reparado” (2009, p. 6-7). 

O respaldo de tal obrigação, no campo jurídico, esta no princípio fundamental 

da “proibição de ofender”, ou seja, a idéia de que a ninguém se deve lesar, a 

máxima neminem laedere, de Ulpiano, limite objetivo da liberdade individual em 

uma sociedade civilizada. (STOLZE, 2009, p. 2). 

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



derivada, um dever jurídico sucessivo, de assumir as conseqüências jurídicas 

de um fato, consequências essas que podem variar (reparação dos danos e/ou 

punição pessoal do agente lesionante) de acordo com os interesses lesados 

(STOLZE, 2009, p. 3). 

Acerca da palavra responsabilidade, versa Gonçalves: 

 

Toda atividade que acarreta prejuízo traz em seu bojo, como fato 

social, o problema da responsabilidade. Destina-se ela a restaurar o 

equilíbrio moral e patrimonial provocado pelo autor do dano. 

Exatamente o interesse em restabelecer a harmonia e o equilíbrio 

violados pelo dano constitui a fonte geradora da responsabilidade 

civil. Pode-se afirmar, portanto, que responsabilidade exprime ideia 

de restauração de equilíbrio, de contraprestação, de reparação de 

dano. (2014, p. 19). 

 

2.1 RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA 

 

A responsabilidade civil se subdivide em responsabilidade objetiva e 

responsabilidade subjetiva.  

Sobre responsabilidade objetiva, Maria Helena Diniz ensina: 

 

A corrente objetivista desvinculou o dever de reparação do dano da 
idéia de culpa, baseando-o na atividade lícita ou no risco com o intuito 
de permitir ao lesado, ante a dificuldade da prova da culpa, a 
obtenção de meios para reparar os danos experimentados. Assim o 
agente deverá ressarcir o prejuízo causado, mesmo que isento de 
culpa. (2007, p. 50). 
 

A responsabilidade objetiva decorre da Lei, conforme está previsto no artigo 

927, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro de 2002 (“Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, 

ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem”). 

Venosa ensina,  

 



A responsabilidade objetiva, ou responsabilidade sem culpa, somente 
pode ser aplicada quando existe lei expressa que a autorize ou no 
julgamento do caso concreto, na forma facultada pelo parágrafo único 
do art. 927. Portanto, na ausência de lei expressa, a responsabilidade 
pelo ato ilícito será subjetiva, pois esta é ainda a regra geral no direito 
brasileiro. Em casos excepcionais, levando em conta os aspectos da 
nova lei, o juiz poderá concluir pela responsabilidade objetiva no caso 
que examina. (2010, p. 14). 
 

O Código Civil Brasileiro traz em seu capítulo “DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL”, artigos 932 e 933, alguns exemplos de responsabilidade objetiva. 

Vejamos: 

 

Art. 932: São também responsáveis pela reparação civil:  

I – os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e 

em sua companhia; 

II – o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem 

nas mesmas condições; 

III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 

prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão 

dele;  

IV – os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos 

onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação pelos 

seus hóspedes moradores e educandos; 

V – os que gratuitamente houverem participado nos produtos do 

crime, até a concorrente quantia. 

 

Art. 933: As pessoas indicadas nos incisos I e V do artigo 

antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão 

pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. 

 

Conclui-se, portanto, que na responsabilidade objetiva, a regra geral é que o 

dano sobrepõe-se ao dolo ou culpa, bastando que haja o dano e o nexo causal 

para que se tenha o dever de indenizar.  

Em se tratando de responsabilidade subjetiva, vale a leitura do artigo 186 do 

Código Civil Brasileiro, que prevê: 

 

Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou 
imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.  

 

Nesse sentido, a culpa e o dolo são trazidos como fundamento da 

responsabilidade subjetiva. 



Para Cavalieri Filho, a palavra culpa emprega-se no sentido amplo, lato sensu, 

para indicar não só a culpa stricto sensu, como também o dolo (2000, p. 17). 

O doutrinador Pereira, por sua vez, traz o seguinte ensinamento:  

 

Na tese da presunção de culpa subsiste o conceito genérico de culpa 

como fundamento da responsabilidade civil. Onde se distancia da 

concepção subjetiva tradicional é no que concerne ao ônus da prova. 

Dentro da teoria clássica da culpa, a vítima tem de demonstrar a 

existência dos elementos fundamentais de sua pretensão, 

sobressaindo o comportamento culposo do demandado. Ao se 

encaminhar para a especialização da culpa presumida, ocorre uma 

inversão do onus probandi. Em certas circunstâncias, presume-se o 

comportamento culposo do causador do dano, cabendo-lhe 

demonstrar a ausência de culpa, para se eximir do dever de 

indenizar. Foi um modo de afirmar a responsabilidade civil, sem a 

necessidade de provar o lesado a conduta culposa do agente, mas 

sem repelir o pressuposto subjetivo da doutrina tradicional. Em 

determinadas circunstâncias é a lei que enuncia a presunção. Em 

outras, é a elaboração jurisprudencial que, partindo de uma ideia 

tipicamente assentada na culpa, inverte a situação impondo o dever 

ressarcitório, a não ser que o acusado demonstre que o dano foi 

causado pelo comportamento da própria vítima. (2001, p. 265) 

 

O doutrinador Reale traz um ensinamento muito claro sobre responsabilidade 

subjetiva. Vejamos: 

 

Responsabilidade subjetiva, ou responsabilidade objetiva? Não há 
que fazer essa alternativa. Na realidade, as duas formas de 
responsabilidade se conjugam e se dinamizam. Deve ser 
reconhecida, penso eu, a responsabilidade subjetiva como norma, 
pois o indivíduo deve ser responsabilizado, em princípio, por sua 
ação ou omissão, culposa ou dolosa. Mas isto não exclui que, 
atendendo à estrutura dos negócios, se leve em conta a 
responsabilidade objetiva. Este é um ponto fundamental. 
(GONÇALVES apud REALE, 2014, p. 35) 

 

Maria Helena Diniz, por sua vez, ensina:  

 



Na responsabilidade subjetiva o ilícito é o seu fato gerador, de modo 
que o imputado, por ter-se afastado do conceito de “bonus pater 
famílias” deverá ressarcir o prejuízo, se provar que houve dolo ou 
culpa na ação. Sua responsabilidade será individual, podendo ser 
direta ou indireta. Será direta, quando o agente responder por ato 
próprio. Será indireta, apenas nas situações previstas em lei, nas 
quais se admite culpa presumida “juris et de jure”, operando-se, 
consequentemente, conforme o caso, a inversão do “onus probandi”, 
ou ainda, gerando responsabilidade civil objetiva ( CC, art. 933). 
(2007, p. 53). 
 

2.2 PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Para configuração da responsabilidade civil é necessários estar presentes 

quatro pressupostos, quais sejam: conduta (omissiva ou comissiva); dano ou 

prejuízo; nexo de causalidade e culpa. 

Nesse sentido, Diniz ensina:  

 

Existência de uma ação, comissiva ou omissiva, qualificada 
juridicamente, 
isto é, que se apresenta como um ato ilícito ou licito, pois ao lado da 
culpa, como fundamento da responsabilidade temos o risco. 
Ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado à vítima por ato 
comissivo ou omissivo do agente ou de terceiro por quem o imputado 
responde, ou por um fato de animal ou coisa a ele vinculada. 
Nexo de causalidade entre o dano e a ação (fato gerador da 
responsabilidade), pois a responsabilidade civil não poderá existir 
sem o vinculo entre a ação e o dano. (2007, p. 37). 

 

No que tange a conduta (omissiva ou comissiva), é necessário trazer a ideia de 

que para haver um ato ilícito é necessário que exista uma conduta humana 

ilícita (comissiva ou omissiva) que viole um dever legal, o que acarretará em 

um dano que deverá ser reparado, gerando assim, a responsabilidade. 

Nesse raciocínio, Rodrigues ensina: 

 

A responsabilidade resulta de fato próprio, comissivo, ou de uma 
abstenção do agente, que deixa de tomar uma atitude que devia 
tomar. O motorista que atropela um pedestre imprudente poderá ser 
exonerado do dever de reparar o dano se conseguir demonstrar que 
a culpa foi exclusiva do atropelado. Mas, se vier a ser provado que a 
morte da vítima resultou da falta de socorro que o motorista deveria 
prestar, mas não prestou, a sua responsabilidade defluirá não de seu 
ato comissivo, mas de seu comportamento omissivo. (2008, p. 19). 

 

Ressalta-se a necessidade da conduta (comissiva ou omissiva) ser voluntária 

para que se configure responsabilidade. Sem a voluntariedade não há como 

falar em conduta, ação, ou então em responsabilidade. 

Nesse sentido, Stolze exemplifica: 



 
Por isso, não se pode reconhecer o elemento “conduta humana”, pela 
ausência do elemento volitivo, na situação do sujeito que, apreciando 
um raríssimo pergaminho do século III, sofre uma micro-hemorragia 
nasal e, involuntariamente, espirra, danificando seriamente o 
manuscrito. Seria inadmissível, no caso, imputar ao agente a prática 
de um ato voluntário. Restará, apenas, verificarmos se houve 
negligência da diretoria do museu 
por não colocar o objeto em um mostruário fechado, com a devida 
segurança, ou, ainda, se o indivíduo violou normas internas, caso em 
que poderá ser responsabilizado pela quebra desse dever, e não pelo 
espirro em si. (2009, p. 27). 

 
No que tange ao dano ou prejuízo, é necessário trazer a ideia dano é requisito 

essencial e inafastável para que se tenha configurado a responsabilidade e por 

consequência o dever de indenizar. 

Nesse sentido, Cavalieri Filho ensina: 

 
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. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não 
pode haver responsabilidade sem dano. Na responsabilidade 
objetiva, qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de 
fundamento – risco profissional, risco proveito, risco criado etc. -, o 
dano constitui o seu  elemento preponderante. Tanto é assim que, 
sem dano, não haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido 
culposa ou até dolosa. (2000, p. 70). 
 

Para que se configure a responsabilidade civil é necessária a existência de um 

dano a ser reparado. Visto que a responsabilidade se objetiva em ressarcir, 

trazendo ao ofendido uma compensação pelo dano ora causado. 

Nesse sentido, Venosa ensina: 

 

Dano consiste no prejuízo sofrido pelo agente. Pode ser individual ou 
coletivo, moral ou material, ou melhor, econômico e não econômico. 
A noção de dano sempre foi objeto de muita controvérsia. Na noção 
de dano está sempre presente a noção de prejuízo. Nem sempre a 
transgressão de uma norma ocasiona dano. Somente haverá 
possibilidade de indenização, como regra, se o ato ilícito ocasionar 
dano. (2010, p. 39). 
 

Como vimos acima, o nexo de causalidade é um dos pressupostos necessários 

para a configuração da responsabilidade civil, pois não há como falar em 

responsabilidade civil sem falar em nexo de causalidade entre a 

conduta/omissão e o dano gerado por esta. Nexo de causalidade ou “nexo 

causal” é a relação entre a conduta e o dano. 

Sobre o assunto, Venosa ensina:  

 
O conceito de nexo causal, nexo etiológico ou relação de causalidade 
deriva das leis naturais. É o liame que une a conduta do agente ao 



dano. É por meio do exame da relação causal que se conclui quem 
foi o causador do dano. Trata-se de elemento indispensável. A 
responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas nunca dispensará o 
nexo causal. Se a vítima, que experimentou um dano, não identificar 
o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como 
ser ressarcida. (2010, p. 56). 

 
A doutrinadora Diniz complementa: 

 
O vínculo entre o prejuízo e a ação designa-se “nexo causal”, de 
modo que 
o fato lesivo deverá ser oriundo da ação, diretamente ou como sua 
consequência previsível. Tal nexo representa, portanto, uma relação 
necessária entre o evento danoso e a ação que o produziu, de tal 
sorte que esta é considerada como sua causa. Todavia, não será 
necessário que o dano resulte apenas imediatamente do fato que o 
produziu. (2007, p. 107). 
 

Conclui-se que não basta existir o dano, é necessário que haja a relação do 

dano com a conduta do agente. Não existindo essa relação, chamada de nexo 

de causalidade, não haverá reparação.  

Por fim, é necessária, para a configuração de responsabilidade civil, a 

existência da culpa. 

José de Aguiar Dias, em seu ensinamento conceitua: 

 
A culpa é falta de diligência na observância da norma de conduta, isto 
é, é o desprezo, por parte do agente, do esforço necessário para 
observá-la, com resultado não objetivado, mas previsível, desde que 
o agente se detivesse na consideração das consequências eventuais 
de sua atitude. (2006, p. 149). 
 

Stolze ensina que culpa não é um elemento essencial, mas sim acidental. 

Sendo assim, o autor firma o entendimento de que não são necessários os 

quatro pressupostos para configuração da responsabilidade civil, mas sim os 

três: a conduta, o dano ou prejuízo e o nexo de causalidade, excluindo-se, 

portanto, a culpa (2009, p. 25). 

 

2.3 CAUSAS DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE 

 

Após a análise do tema anterior, que trata dos pressupostos para configuração 

da responsabilidade, passaremos a analisar as causas de exclusão. 

São várias as causas de exclusão da responsabilidade, entre elas: estado de 

necessidade, legítima defesa, caso fortuito e força maior, culpa exclusiva da 

vítima e fato de terceiro e o exercício regular de direito e estrito cumprimento 

do dever legal. 



O estado de necessidade está previsto na redação do artigo 188, inc. II do CC, 

que prevê: 

 

Art. 188: Não constituem atos ilícitos:  
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 
direito reconhecido; 
II – a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, 
a fim de remover perigo iminente.  

 

E em seu parágrafo único está previsto que o estado de necessidade será 

reconhecido como legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem 

absolutamente necessário, bem como, se não exceder os limites do 

indispensável para a remoção do perigo. 

Sobre o tema, José de Aguiar Dias, ensina que “não é criminoso quem pratica 

ato em estado se necessidade” (2006, p. 920). 

Stoco, por sua vez, ensina que  

 

Na escusativa fundada no estado de necessidade, existe um ato que 
seria ordinariamente ilícito. No entanto a lei o justifica eximindo o 
agente do dever de indenizar, tendo em vista preservar os bens 
mediante a remoção de perigo iminente (2007, p. 187). 

 

Nesse sentido, não há atos ilícitos quando se fala em estado de necessidade. 

Porém, “o agente, atuando em estado de necessidade, não está isento do 

dever de atuar nos estritos limites de sua necessidade, para a remoção da 

situação de perigo. Será responsabilizado, pois, por qualquer excesso que 

venha a cometer” (STOLZE, 2009, p. 102). 

No que tange a indenização, Venosa (2010, p. 66) ensina: 

 
Se o ato danoso foi praticado contra o próprio agressor, não há dever 
de indenizar. Se, porém, no ato de legítima defesa, o agente atinge 
terceiro ou os bens deste (aberratio ictus), deve reparar o dano, 
dispondo de ação regressiva contra o ofensor, para reembolso da 
indenização paga (art. 930). 

 

A legítima defesa, por sua vez, está inserida na redação do art. 188, inciso I, do 

CC, primeira parte:  

 

Art. 188: Não constituem atos ilícitos:  
I – os praticados em legítima defesa [...]. 

 



Havendo legítima defesa, não haverá obrigação de reparação dos danos 

causados, visto que a legítima defesa é uma conduta admitida no direito para 

determinadas situações.  

Na legítima defesa também cabe o entendimento que não podem existir 

excessos. O ato é admitido pelo direito, com o objetivo de repelir uma agressão 

injusta ou uma ameaça de agressão. 

Sobre legítima defesa, Stoco, ensina que “em face de uma agressão injusta, 

dirigida contra a própria pessoa ou seus familiares, ou contra seus bens, o 

indivíduo adota medida defensiva com que repelirá o agressor” (2007, p. 201). 

O caso fortuito e força maior estão previstos na redação do artigo 393, 

parágrafo único do CC, que prevê “O caso fortuito ou de força maior verifica-se 

no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir.” 

O caso fortuito e força maior também são causas excludentes da 

responsabilidade civil, visto que não está presente a voluntariedade do agente. 

Nesses casos o que ocorre são circunstâncias alheias, invitáveis e 

imprevisíveis.  

O caso fortuito vem a ser os eventos que decorrem de forças naturais, como 

terremotos, raios, inundações, incêndios não provocados.  

A força maior, por sua vez, decorre de atos humanos, como guerras, 

revoluções, greves. 

Por fim, outra causa de exclusão de responsabilidade é a culpa exclusiva da 

vítima. 

Diferente das demais causas de exclusão de responsabilidade, anteriormente 

citadas, a culpa exclusiva da vítima não está prevista no Código Civil Brasileiro, 

porém foi consolidada pela doutrina e pela jurisprudência, conforme ensina 

Stoco, “embora a lei civil codificada não faça qualquer menção à culpa 

exclusiva da vítima como causa excludente da responsabilidade civil, a doutrina 

e o trabalho pretoriano construíram a hipótese [...].” (2007, p. 185). 

Nesse sentido, José de Aguiar Dias ensina que: 

 

Admite-se como causa de isenção de responsabilidade o que se 

chama de culpa exclusiva da vítima. Com isso, na realidade, se alude 

o ato ou fato exclusivo da vítima, pela qual fica eliminada a 

causalidade em relação ao terceiro interveniente no ato danoso 

(2006, p. 944). 

 



Outra causa de exclusão de responsabilidade, o fato de terceiro. Esse tema 

está inserido nos artigos 929 e 930 do Código Civil Brasileiro. 

 

Art. 929: Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II 
do art. 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-à direito à 
indenização do prejuízo que sofreram. 
 
Art. 930: No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por 
culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva 
para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. 
 

Sobre o tema, Stoco dispõe que “sendo certo que se o perigo ocorrer por culpa 

de terceiro, contra ele terá o autor do dano ação regressiva para ressarcir-se 

do que pagar” (2007, p. 191). 

Venosa, por sua vez, ensina que:  

 
No caso concreto, importa verificar se o terceiro foi o causador 
exclusivo do prejuízo ou se o agente indigitado também concorreu 
para o dano. Quando a culpa é exclusiva de terceiro, em princípio não 
haverá nexo causal. O fato de terceiro somente exclui a indenização 
quando realmente se constituir em causa estranha à conduta, que 
elimina o nexo causal. (2010, p. 70). 

 

Por fim, o exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal 

estão previsto na segunda parte do art. 188, inciso I do CC. 

 

Art. 188: Não constituem atos ilícitos: 
I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 
direito reconhecido (grifo meu). 

 

Nesse caso há exclusão de responsabilidade, pelo fato de o agente atuar sob o 

escudo da lei, não podendo para tanto, tal ato ser considerado ilícito, desde 

que não sejam cometidos excessos. 

Nesse sentido, Venosa ensina: 

 

[...] não são passiveis de indenização os danos praticados no 
exercício regular de um direito. Na mesma dicção, deve estar 
subentendida outra excludente de índole criminal, o estrito 
cumprimento do dever legal, porque atua no exercício regular de um 
direito reconhecido quem pratica ato no 
estrito cumprimento de dever legal. (2010, p. 67). 

 

 

 

 



3. CONCEITUAÇÃO DE DANO  

 

O professor Clayton Reis, citando o Dicionário contemporâneo da língua 

portuguesa Caldas Aulete1, define dano como  

 

Qualquer mal ou ofensa pessoal. Somente o céu severo, as estrelas 
e o fado sempre fero, com meu perpétuo dano se recriam (Camões). 
(Gur). Deterioração; prejuízo ou deterioramento de bens pertencentes 
a uma pessoa. Foi apagado o fogo antes de fazer dano de 
consideração (Fr. L. de Souza). (Gur. Mod.). Prejuízo causado a 
alguém nas coisas pertencentes a outrem. Perdas e danos, soma 
dada a alguém para indenizar um prejuízo (REIS, 2010, p.1). 

 

No mesmo sentido, o mesmo autor, cita o dicionário Novo Aurélio² ensinando 

que  

 

Dano (do lat. Damnus) (s.m). 1. Mal ou ofensa pessoal; prejuízo 
moral: Grande dano lhe fizeram as calúnias. 2. Prejuízo material 
causado a alguém pela deterrioração ou inutilização de bens seus. 3. 
Estrago, deterioração, danificação: Com fogo o prédio sofreu 
enormes danos. Dano emergente (Jur). Prejuízo efetivo, concreto, 
provado (cf. lucro cessante). Dano infecto (Jur). Prejuízo passível, 
eventual, iminente (REIS, 2010, p.2). 

 

Reis, ao citar o Dicionário Houaiss da língua portuguesa³ ensina que: 

 

Dano (s.m). 1. Ato ou efeito de danar (-se), causar ou sofrer mal, 
corromper (-se) e condenar (-se), ruína. 2. Ato ou efeito de danar (-
se), estragar (-se); estrago, amassado, fratura, machucado, arranhão. 
4. (Jur.). Toda diminuição nos bens jurídicos de uma pessoa. 4.1 
(Jur.). Qualquer prejuízo, especialmente financeiro e patrimonial, 
sofrido por alguém, em que houve ação, influência ou omissão de 
outrem (REIS, 2010, p.1). 

 

A palavra dano advém do latim “damnu”, significando, pois, prejuízo, perda. 

                                                             
1
. Clayton Reis apud GARCIA, Amilcar de. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. p. 939. 

². Clayton Reis apud FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da 
língua portuguesa. 3. Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
³. Clayton Reis apud HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2001. 



Num sentido mais abrangente, refere-se ao “prejuízo sofrido pelo patrimônio 

econômico ou moral de alguém” (ACQUAVIVA, 1993 p. 10). 

Para Nunes, a palavra dano significa estrago; é uma danificação sofrida por 

alguém, causando-lhe prejuízo. Implica, necessariamente, a diminuição do 

patrimônio da pessoa lesada (2017, p.374). 

Segundo Diniz, em sentido amplo, “o dano é um dos pressupostos da 

responsabilidade civil, contratual ou extracontratual, visto que não poderá haver 

ação de indenização sem a existência de um prejuízo” (2010, p. 61). 

Para Agostinho Alvim (2011 apud GONÇALVES, 2011, p. 355), o dano vem a 

ser: 

 
Em sentido amplo, vem a ser a lesão de qualquer bem jurídico, e aí 
se inclui o dano moral. Mas em sentido estrito, dano é para nós, a 
lesão do patrimônio; e patrimônio é o conjunto das relações jurídicas 
de uma pessoa, apreciáveis em dinheiro. Aprecia-se o dano tendo em 
vista a diminuição sofrida no patrimônio. 

 
Já Cavalieri Filho (2000 apud GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2010, p. 78) 

traz o seguinte conceito de dano: 

 

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. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não 
pode haver responsabilidade sem dano. Na responsabilidade 
objetiva, qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de 
fundamento - risco profissional, risco proveito, risco criado etc. –, o 
dano constitui o seu elemento preponderante. Tanto é assim que, 
sem dano, não haverá o que repara, ainda que a conduta tenha sido 
culposo ou até dolorosa. 

 
3.1 CONCEITUAÇÃO DE DANO MATERIAL 

 

Sobre dano material, o professor Clayton Reis, ensina: 

 

“o dano material é aquele que afeta exclusivamente os bens 
concretos que compõem o patrimônio da vítima. Pode-se conceituar 
ainda, como lesivo todo ato que, afetando o individuo no seu trabalho, 
reputação ou vida profissional, tenha reflexos sobre o patrimônio 
físico. Este tipo de lesão é comum em nossa sociedade capitalista, 
visto que grande parte dos nossos valores gravita em tomo de bens 
de natureza eminentemente material (CLAYTON REIS, p. 7).” 

 



Gagliano e Pamplona Filho ensinam que o dano se subdivide em dano 

patrimonial e dano moral. Ensinam ainda que o dano patrimonial ou material é 

aquele causado de forma direta aos bens e direitos que têm valores 

economicamente apreciáveis do seu possuidor (2010, p. 82). 

Os danos patrimoniais ou materiais devam ser analisados por dois aspectos, a 

saber: Dano emergente e lucros cessantes. 

Dano emergente é aquele dano sofrido direto no patrimônio da vítima, ou seja, 

é o prejuízo propriamente dito, “o que ela perdeu”.  

Os lucros cessantes correspondem a uma espécie de dano consequente, o 

qual ocorre quando a vítima deixa de lucrar, por decorrência de um dano 

sofrido, ou seja, ela deixa de lucrar por culpa do dano sofrido, ou seja, “o que 

ela não ganhou” (GAGLIANO E PAMPLONA FILHO 2010, p. 82). 

Concluindo, o dano material recai sobre os bens do patrimônio e não sobre os 

valores fundamentais da pessoa (o que acontece no dano moral). 

Dano material tem por finalidade repor os bens lesionados ao seu status quo 

ante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.DANO MORAL 

 

Diferente do dano material, o dano moral é aquele que não tem por finalidade 

repor os bens lesionados ao seu status quo ante, mas sim de possibilitar uma 

reparação justa, razoável pela dor experimentada ou sofrida pela vítima. 

O doutrinador Alvim define dano em sentido amplo e em sentido estrito. Sendo 

o primeiro referente a lesão de qualquer bem jurídico, e aí se inclui o dano 

moral. E o segundo é referente a lesão do patrimônio, e aqui se inclui o estudo 

do dano indenizável (ALVIM, 1966, p. 171-172). 

Rizzatto Nunes conceitua dano moral, nos seguintes termos: 

 

É aquele que afeta a paz interior de cada um. Atinge o sentimento da 

pessoa, o decoro, o ego, a honra, enfim, tudo aquilo que não tem 

valor econômico, mas que lhe causa dor e sofrimento. É, pois, a dor 

física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo (2017, p.374) 

 

Fonseca, por sua vez, ensina que dano moral, na esfera do direito, é todo 

sofrimento resultante de lesão de direitos estranhos ao patrimônio, encarado 

como complexo de relações jurídicas com valor econômico (FONSECA, p. 

242). 

 

Bittar ensina: 

 

Diz-se, então, morais os danos experimentados por algum titular de 

direito, seja em sua esfera de consideração pessoal (intimidade, 

honra, afeição, segredo), seja na social (reputação, conceito, 

consideração, identificação), por força de ações ou omissões, injustas 

de outrem, tais como agressões infamantes ou humilhantes, 

discriminações atentatórias, divulgação indevida de fato íntimo, 

cobrança vexatória de dívida e outras tantas manifestações 

desairosas que podem surgir no relacionamento social. (1993, p. 12) 



 

O dano moral diz respeito à alma, nada tem a ver com a esfera material ou 

patrimonial do indivíduo. É considerável dano moral “uma imagem denegrida, 

um nome manchado, a perda de um ente querido ou a redução da capacidade 

laborativa em decorrência de um acidente” (NUNES, 2017, p. 374), pois atinge 

à alma, a uma dor íntima, à intimidade e dignidade da pessoa humana. 

Cahali conceitua o dano moral como a “privação ou diminuição daqueles bens 

quem tem um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos” (2005, p.22). 

Sílvio de Salvo Venosa, por sua vez, ensina que “o dano moral consiste em 

lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, a dignidade enfim, que se 

traduz nos modernos direitos da personalidade (2004, p. 249). 

Para Nader, 

 
O dano moral é quando alguém atenta contra a constituição física da 
pessoa natural ou atinge em sua composição incorpórea, como o 
nome, a honra, a liberdade em diversas manifestações, a psique. O 
efeito que o dano moral provoca é a dor física ou a psíquica, ambas 
não mensuráveis por padrões matemáticos ou econômicos. (2009, p. 
82). 

 

Clayton Reis ensina:  

 

Importa saber que a honra e os sentimentos múltiplos dos seres 
humanos devem ser amplamente tutelados em razão dos valores que 
constituem o sustentáculo da existência humana, na sua dimensão 
espiritual e material. Trata-se, segundo demonstrado, de bens 
extrapatrimoniais que abrangem a somatória de bens que integram o 
patrimônio psicológico do ser humano na sua dimensão espiritual. 
(2010, p. 19). 

 
Conclui Clayton Reis, 

 
Ademais, a reparação desse dano demonstra que o Estado está 
preocupado em proteger os valores fundamentais da pessoa, 
consciente de que na medida em que o faz, está possibilitando a 
construção de cidadãos responsáveis e conscientes dos seus 
deveres na ordem social – o bonus pater familiae. Nesse momento de 
transição e de esgotamento ético da pessoa, esta situação é decisiva 
para o futuro da sociedade em que seus membros são valorizados 
em suas condutas axiológicas. (2010, p. 19). 

 
Dano moral é aquele dano que provoca dor, angústia, aflição ou qualquer outro 

sentimento no ser humano. É aquele dano que ofende a integridade e a 



dignidade humana. Não se trata, portanto, de um mero dissabor ou mero 

aborrecimento cotidiano. 

Nesse sentido, Venosa dispõe: 

 
Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode 
acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo 
do homem médio, o bonus pater famílias: não se levará em conta o 
psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com 
fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma 
sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. (2010, 
p. 49). 
 

Por fim, cabe ressaltar que a doutrina subdivide dano moral em: dano moral 

direto e dano moral indireto.  

O dano moral direto “se refere uma lesão específica de um direito 

extrapatrimonial, como os direitos da personalidade” (STOLZE, 2009, p. 67). 

Nesse sentido, Nader ensina que: 

 
Diz-se direto o dano quando ligado umbilicalmente à ação ou omissão 
do agente, como se verifica, por exemplo, um acidente em que a 
vítima é atropelada, sofrendo danos físicos por imprudência do 
motorista. É a ofensa moral ou patrimonial que nasce da conduta do 
agente, sem interferência de dano anterior. Enquadram-se: a cirurgia 
plástica mal-sucedida por erro médico; a piscina mal construída, 
provocadora de infiltrações e danos em apartamento de andar 
inferior; a entrevista ofensiva a honra de alguém. Ao praticar o ato 
ilícito, ao agente é previsível o alcance imediato de seu ato (2009, p. 
74). 

 
Diniz (2007, p. 91), por sua vez, ensina que:  

 
O dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa 
satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 
direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal e 
psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos 
afetivos, a própria imagem) 
ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de 
família). Abrange ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana 
(CF/88, art. 1º, III). 

 
O dano moral indireto, nas palavras de Stolze:  

 

o dano moral indireto ocorre quando há uma lesão específica a um 
bem ou interesse de natureza patrimonial, mas que, de modo reflexo, 
produz um prejuízo na esfera extrapatrimonial, como é o caso, por 
exemplo, do furto de um bem com valor afetivo ou, no âmbito do 
direito do trabalho, o rebaixamento funcional ilícito do empregado, 
que, além do prejuízo financeiro, traz efeitos morais lesivos ao 
trabalhador (2009, p. 67). 

 



Nader, por sua vez, conceitua: “o dano é indireto quando se revela decorrência 

de um anterior sofrido pela própria vítima ou por outrem. Tem-se o efeito 

cascata” (2009, p. 75). 

 

4.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL 

 

A ideia de reparação do dano moral surgiu há muitos anos atrás. Encontra-se 

presente desde os primórdios de civilização. Passou pelo Código de 

Hammurabi, Código de Manu, etc. Chegando ao Brasil, na Constituição de 

1988, Código Civil Brasileiro de 1916 e de 2002 e Código de Defesa do 

Consumidor. 

Na época do Código de Hammurabi, já estava presente a ideia de 

responsabilidade. O objetivo era de se reprimir os atos ofensivos e lesivos a 

outrem. Porém, “o sentimento que predominava no espírito do legislador desse 

período da história certamente não era humanitário, mas tão somente 

alicerçado na ideia de que a dor se paga com a dor, de acordo com os 

princípios constantes na Lei de Talião” (REIS, 2010, p.21).  

Nesse sentido, o autor Pereira expõe:  

 
[...] nos primórdios do antigo Direito romano, prevaleceu a noção 
básica do delito. (...) Remontando à Lex X II Tabularum, lá se 
encontram vestígios de vingança privada, marcada, todavia, pela 
intervenção do poder público, no propósito de discipliná-la de uma 
certa forma. (...) Esta equivalência (talio) da punição do mal com o 
mal (lei de Talião) esboça a perspectiva de uma composição entre a 
vítima e o ofensor (...) uma composição voluntária, inserida na 
solução transacional: a vítima, ao invés de imposição de igual 
sofrimento ao agente, recebia, a título de „poena‟, uma importância 
em dinheiro ou outros bens. (1995, p. 2). 

 

O Código de Manu “também previa uma espécie de reparação de dano quando 

ocorriam lesões” (REIS, 2010, p.25). Porém, diferente do Código de Hamurabi 

(que consistia na reparação de uma dor por outra), no Código de Manu, a 

reparação se operava diante de um determinado valor pecuniário, este 

arbitrado pelo legislador (REIS, 2010, p.25). 

Durante muitas décadas, este tema, era desconhecido no Brasil, isto porque, a 



honra e a dignidade do ser humano não tinham tanta prioridade. O Tribunal do 

Rio Grande do Sul foi o pioneiro nessa matéria, ao decidir a quase trinta anos, 

que o dano moral era indenizável. Porém, a jurisprudência não admitia tal 

posicionamento, sendo o maior entrave à sua admissão, entendimento este, 

que perdurou até a promulgação da Constituição Federal de 1998, em seu 

artigo 5˚, inciso V e X. 

 

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

 

Na mesma linha de raciocínio, Pereira ensina que a:  

 

Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à 

reparação do dano moral. (...). Destarte, o argumento baseado na 

ausência de um princípio geral desaparece. E assim, a reparação do 

dano moral integra-se definitivamente em nosso direito positivo. (...) É 

de se acrescer que a enumeração é meramente exemplificativa, 

sendo lícito à jurisprudência e à lei ordinária aditar outros casos. (...). 

Com as duas disposições contidas na Constituição de 1988 o 

princípio da reparação do dano moral encontrou o batismo que a 

inseriu em a canonicidade de nosso direito positivo. Agora, pela 

palavra mais firme e mais alta da norma constitucional, tornou-se 

princípio de natureza cogente o que estabelece a reparação por dano 

moral em nosso direito. Obrigatório para o legislador e para o juiz. 

(2001, p. 58) 

Em 1916, Beviláqua, autor do projeto de Código Civil de 1916, prelecionava: 

 

Em meu sentir, o sistema do Código Civil, nas suas linhas gerais, 

relativamente ao ponto questionado, é o seguinte: a) Todo dano seja 

patrimonial ou não, deve ser ressarcido, por quem o causou salvante 



a excusa de força maior que, aliás, algumas vezes não aproveita, por 

vir precedida de culpa. É regra geral sujeita a excepção; b) Com 

razão mais forte, deve ser reparado o damno proveniente de ato ilícito 

(artigos 159 e 1.518); c) Para a reparação do damno moral, aquele 

que se sente lesado dispõe de acção adequada (artigo 76, parágrafo 

único); d) Mas o damno moral, nem sempre, é resarcível, não 

somente por não se poder dar-lhe valor econômico, por não se poder 

apreçá-lo em dinheiro, como ainda, porque essa insuficiência dos 

nossos recursos abre a porta a especulações deshonestas, 

acobertadas pelo manto (...) de sentimentos affectivos. Por isso o 

Código Civil afastou as considerações de ordem exclusivamente 

moral, nos casos de morte e de lesões corpóreas não deformantes 

(artigos 1.537 e 1.538); e) Attendeu, porém, a essas considerações, 

no caso de ferimentos, que produzem aleijões ou deformidades 

(artigo 1.538, parágrafos 1.º e 2.º); tomou em consideração o valor da 

affeição, providenciando, entretanto, para impedir o arbítrio, o 

desvirtuamento (artigo 1.543); as ofensas à honra, à dignidade e à 

liberdade são outras tantas formas de damno moral, cuja indenização 

o Código disciplina; f) Além dos casos especialmente capitulados no 

Código Civil, como de damno moral resarcível outros existem que ele 

remete para o arbitramento, no artigo 1.553, que se refere 

irrecusavelmente, a qualquer modalidade de damno, seja patrimonial 

ou meramente pessoal. (...). Ao contrário, a irreparabilidade do 

damno moral aparece no Código como excepção, imposta por 

considerações de ordem ethica e mental. A reparação é a regra para 

o Damno, seja moral, seja material. A irreparabilidade é exceção. 

(1943, p. 319) 

 

O Código Civil de 2002, por sua vez, prevê a reparação do dano moral, na 

redação do artigo 186 (“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

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

exclusivamente moral, comete ato ilícito”). 

Em 1990, foi criado o CDC, e foi exatamente nesse momento que o dano moral 

foi inserido, no artigo 6˚, como direitos básicos do consumidor.  

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:  
[...]  
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos;  



VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à 
prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e 
técnica aos necessitados; 

 

4.2 REPARAÇÃO DO DANO MORAL 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente indenizações por dano 

moral em seu art. 5.º, V e X. O Código Civil Brasileiro de 2002 também prevê, 

em seus artigos 186 c/c 927. 

Santini ensina que “o direito ao ressarcimento do dano gerado por ato ilícito 

funda-se no tríplice requisito do prejuízo, do ato culposo do agente e do nexo 

causal entre o referido ato e o resultado lesivo” (CC, art. 159).  

Clayton Reis ensina que “a reparação em tais casos, reside no pagamento de 

uma soma pecuniária, fixada em face do arbitrium boni iuris do magistrado, de 

forma a possibilitar à vitima uma compensação em decorrência da dor íntima 

vivenciada” (CLAYTON REIS, p. 7). 

Diniz, por sua vez, ensina que: 

 

Não repara a dor, a mágoa, o sofrimento ou a angústia, mas apenas 
aqueles danos que resultarem da privação de um bem sobre o qual o 
lesado teria interesse reconhecido juridicamente. O lesado pode 
pleitear uma indenização pecuniária em razão de dano moral, sem 
pedir um preço para sua dor, mas um lenitivo que atenue, em parte, 
as consequências do prejuízo sofrido, melhorando seu futuro, 
superando o déficit acarretado pelo dano. Não se pergunta: Quanto 
vale a dor dos pais que perdem o filho? Quanto valem os desgostos 
sofridos pela pessoa injustamente caluniada?, porque não se pode 
avaliar economicamente valores dessa natureza. Todavia, nada obsta 
a que se dê reparação pecuniária a quem foi lesado nessa zona de 
valores, a fim de que ele possa atenuar alguns prejuízos irreparáveis 
que sofreu. (2015, p. 72) 

 

O grande problema do dano moral é justamente no que tange a sua reparação, 

pois não se atribui preço a uma dor, a um sofrimento ou há um prejuízo. 

Nesse sentido, Gonçalves ensina: 



 

O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o mundo 
jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam 
parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o ressarcimento 
do dano material procura colocar a vítima no estado anterior, 
recompondo o patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 
“danos emergentes lucros cessantes”, a reparação do dano moral 
objetiva apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a 
dor. Em todas as demandas que envolvem danos morais, o juiz 
defronta-se com o mesmo problema: a perplexidade ante a 
inexistência de critérios uniformes e definidos para arbitrar um valor 
adequado. (2014, p. 378). 

 

Reis, seguindo a mesma linha de raciocínio ensina 

 

Dentre as questões que suscitam controvérsias de natureza 
doutrinária e jurisprudencial na atualidade, deparamo-nos com aquela 
referente ao valor da causa nas ações em que há pedido de 
indenização por danos morais. Afinal de contas, o quantum 
indenizatório, quando se trata de danos morais, esbarra com fatores 
em que predominam a subjetividade, bem como o arbitrium boni viri 
do magistrado na fixação do quantum debeatur. Os critérios adotados 
pelos tribunais têm sido extremamente aleatórios, considerando a 
natureza dos bens que são objeto de valoração pelo julgador. É 
natural, portanto, que predomine, nessa esfera do direito, certos 
critérios imprecisos. Ademais, o Brasil não adotou padrões tabelados 
para o arbitramento dos danos morais. Neste sentido, observamos 
que os parâmetros são abertos, consoante prescrição inserta no 
artigo 5º, inciso V, da CF/88, e que são atualmente delineados pela 
Súmula 281 do STJ, ao não admitir o tabelamento previsto na Lei de 
Imprensa. Desta forma, a valoração do magistrado, em sua liberdade 
de julgar, estará atrelada aos padrões de razoabilidade e 
proporcionalidade proclamados pelo Superior tribunal de Justiça. 
(2010, p. 372 

 

Conforme ensinamento acima apresentado deve-se observar os padrões de 

razoabilidade e proporcionalidade para se arbitrar o quantum indenizatório.  

 

Por fim, Silvio de Salvo Venosa ensina que “A indenização, qualquer que seja 

sua natureza, nunca representará a recomposição efetiva de algo que se 

perdeu, mas mero lenitivo para sua perda seja esta de cunho material ou não”. 

(VENOSA. 2006, p.278). 

 

 

 



5. FUNÇÕES DO DANO MORAL 

 

O dano moral possui três principais funções, sendo elas: compensatória, 

preventiva ou punitiva. 

Nesse sentido, TJ/PR decidiu: 

 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS.  INEFICIENTE. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. CALL CENTER CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 
12.000,00 E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. 
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. RELAÇÃO DE 
CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ QUE 
NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, 
MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR, NÃO 
SE DESINCUMBINDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 373, II DO CPC C/C ARTIGO 6º, VIII DO 
CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RECLAMADA. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 14, , DO CDC. 
RESPONSABILIDADECAPUT OBJETIVA DO FORNECEDOR DE 
SERVIÇOS DANO MORAL. IN RE IPSA. PLEITO DE MINORAÇÃO 
DO ARBITRADO A TÍTULO DEQUANTUM. DANOS MORAIS. NÃO 
ACOLHIDO. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE MANEIRA A 
ATENDER AS FINALIDADES PUNITIVA, COMPENSATÓRIA E 
PEDAGÓGICA EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES 
DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9099/95. 
Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3Âª Turma Recursal - 
DM92 - 0022968-54.2016.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Leo 
Henrique Furtado Araújo - J. 11.10.2017). 

 

5.1 FUNÇÃO COMPENSATÓRIA 

 

O autor Santana ensina que: 

 

A finalidade compensatória do dano moral não significa o pagamento 
da dor, sofrimento, aflição, preocupação, desgosto experimentados 
pela vítima do ato ilícito. O dinheiro na reparação do dano moral 
serve como meio de compensar ou proporcionar uma satisfação à 
vitima. A finalidade da resposta do sistema jurídico pela violação dos 
direitos de personalidade é um instrumental de atenuação da dor, 
sofrimento aflição, preocupação, desgosto ou qualquer outra 
alteração negativa nas esferas social, física ou anímica do lesado. 
(2009, p. 191). 



 

É importante ressaltar que não tem como se compensar a dor, a aflição. O que 

se busca com a função compensatória é amenizar as consequências moral 

causado pelo dano. 

Nesse sentido, Cavalieri Filho ensina que: 

 

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”. (2005, 
p. 102-103). 

 

Andrade, por sua vez, ensina que:  

 
[...] 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. (2006, p. 172) 

 

No mesmo raciocínio, Moraes ensina que:  

 

Aquele que sofre um dano deve ter direito a uma satisfação de cunho 
compensatório. Diz-se compensação, pois o dano moral não é 
propriamente indenizável; „indenizar‟ é palavra que provém do latim, 
„in dene‟, que significa devolver (o patrimônio) ao estado anterior, ou 
seja, eliminar o prejuízo e suas consequências – o que, 
evidentemente, não é possível no caso de uma lesão de ordem 
extrapatrimonial. Prefere-se, assim, dizer que o dano moral é 
compensável, embora o próprio texto constitucional, em seu artigo 5º, 
X, se refira à indenização do dano moral. (2009, p. 145). 

 

Por não ser possível determinar uma quantia exata da indenização do dano 

moral, pois não tem como retornar ao status quo ante nesse tipo de dano, à 

reparação é atribuída em caráter satisfatório (COSTA, Ana Paula, Auréa R. 

Pedroso da Silva...[et.al]. Ensaios monográficos. 2008. P.227). 



5.2 FUNÇÃO PREVENTIVA 

 

Além da função compensatória, a doutrina, também, prevê uma função 

preventiva, ou seja, uma função exercida antes de um novo ilícito, com objetivo 

de desestimular o cometimento de novos ilícitos.  

Nesse sentido o autor Santana, ensina: 

 

É finalidade que se dirige a todos integrantes da sociedade 
juridicamente organizada, e não especificamente ao agente causador 
do dano. Considera-se como aspecto intimidativo e desestimulador 
de futuras violações de direitos de personalidade, em que se busca 
evitar condutas semelhantes de outros integrantes da coletividade. É 
por meio de imposição de eventual sanção pecuniária que certamente 
muitos integrantes da sociedade não se sentem estimulados a atingir 
os valores imateriais de seus semelhantes. (2009, p. 197). 

 

5.3 FUNÇÃO PUNITIVA 

 

Além da função compensatória e preventiva, a doutrina também prevê uma 

função punitiva. 

O aspecto punitivo é composto basicamente por duas características: o sentido 

pedagógico da imposição, que busca inibir o ofensor, evitando a reincidência, 

no que se convencionou chamar de Teoria do Valor do Desestímulo e o sentido 

punitivo propriamente dito representado por uma sanção imposta ao ofensor, 

visando a diminuição de seu patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, 

aproximando-se da teoria americana dos punitive damages (STOCO, 2007, p. 

1731). 

Rosenvald ensina: 

 

Os punitive damages são deferidos com duas finalidades: retributiva 
(punishment) e desestímulo (deterrence). A retribuição reclama que a 
conduta revele extrema reprovação social – uma malícia, evidenciada 
pelo dolo ou grave negligência do agente -, cumulada ao desestímulo, 
no sentido de direcionar a pena e afligir o transgressor, induzindo-o a 
não reiterar comportamentos antissociais e ultrajantes análogos. 
(2015, p. 144) 



O aspecto pedagógico visa desestimular a reiteração da conduta, atendendo o 

principio da modalidade de responsabilidade adotada pelo Código de Defesa 

do Consumidor. Assim, a indenização proporcionará ao consumidor a 

sensação de que seus direitos estão sendo resguardados e o fornecedor 

absorverá o fundamento pelo qual esta sendo responsabilizado. 

 
Pereira, ao ensinar sobre a importância da função punitiva nos danos morais, 

prelaciona: 

 

Na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 
concausas; I – punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um 
bem jurídico da vítima, posto que imaterial: II – pôr nas mãos do 
ofendido uma soma que não é o pretium doloris (Atribuição de preço 
à dor), porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma 
satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, 
seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido no fato de 
saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da 
ofensa e de qualquer maneira o desejo de Vingança. (1999, p. 317). 

 

A indenização por dano moral não deve apenas ter a função compensatória, 

mas deve ter uma função punitiva para não estimular a irresponsabilidade e a 

impunidade (Cavalieri Filho 2003, p. 117).  

Sobre a ideia de reparação por dano moral, vale a leitura da seguinte decisão 

(julgada pelo Tribunal Regional da 4˚ Região): 

 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
A quantificação da reparação do dano moral, em razão da sua 
natureza, tem de ser, ao mesmo tempo, indenizatória, punitiva e 
preventiva, a fim de que o valor pago à vítima deva compensá-la do 
abalo psicológico sofrido, punir o ofensor e fazer com que este 
busque evitar que situações análogas se repitam. A reparação do 
dano moral, portanto, deve atender a um duplo aspecto, compensar o 
lesado pelo prejuízo sofrido e sancionar o lesante (Processo nº 
0020259-13.2016.5.04.0521 (RO) - Data: 08/05/2017. Órgão julgador: 
5ª Turma. Tribunal regional do trabalho da 4ª região. Relator: Clovis 
Fernando Schuch Santos). 

 

Vale ressaltar ainda, que grande parte da doutrina defende a ideia de 

reparação por dano moral apenas no sentido de punição e compensação. Um 

desses doutrinadores é o mestre Caio Mario da Silva, ao defender a idéia de 

que o dever ressarcitório nasce da convergência de duas forças, o “caráter 



punitivo” para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja 

castigado pela ofensa que praticou e o “caráter ressarcitório” para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal 

sofrido (PEREIRA, 1992, p. 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho de conclusão de curso foi primordial para um 

desenvolvimento do raciocínio do tema dano moral, inserido dentro da 

responsabilidade civil. O que se buscou fazer no trabalho foi uma conceituação 

da palavra dano, dano material e moral. Diante de todo o exposto até aqui, 

nota-se que o instituto do dano moral, que outrora não era conhecido pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, vem ganhando cada vez mais espaço, isso 

após a promulgação da Carta Magna. Desde então, muito se ouve falar e 

estudar sobre o tema. O conhecimento e a evolução do tema decorreram da 

necessidade de se tutelar os direitos fundamentais da pessoa humana. A 

propósito, o dano moral está inserido no capítulo dos direitos fundamentais, no 

artigo 5˚, inciso V e X, CF. Decorre também da aceitação de que o patrimônio 

moral tem tanto valor quanto o patrimônio material, quando não superior a este, 

e a preservação da integralidade do bem imaterial que é tão valioso para o 

indivíduo que acarreta benefícios não só a ele, mas como também tem o 

condão de propiciar um reflexo positivo dentro da sociedade, um mundo com 

menos danos é um mundo mais feliz.  

O presente trabalho não apenas conceituou as palavras dano, dano material e 

moral, mas inserindo dentro da responsabilidade civil apresentou a subdivisão 

da responsabilidade civil em: responsabilidade civil objetiva e responsabilidade 

subjetiva. Na sequência foram apresentados os pressupostos para a 

configuração da responsabilidade civil, a saber: conduta (omissiva ou 

comissiva); dano ou prejuízo; nexo de causalidade e culpa. E também as 

causas excludentes da responsabilidade civil, que são: estado de necessidade, 

legítima defesa, caso fortuito e força maior, culpa exclusiva da vítima e fato de 

terceiro e o exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. 

Com o presente estudo foi analisado o dano moral desde o Código de 

Hammurabi, Código de Manu, chegando ao Brasil com a promulgação da 

Constituição Federal e sendo citado Código Civil Brasileiro de 1916 e de 2002 

e ainda no Código de Defesa do Consumidor. 

Após todo esse apanhado foi apresentado sobre a questão da reparação do 

dano e aí se concluiu que dano moral não é indenizável e sim compensável. 

Por fim, foram apresentadas as funções do dano moral. Sendo elas: função 

compensatória, função preventiva e função punitiva. 
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