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INTRODUÇÃO 

 

 Pode e deve a responsabilidade civil exercer uma função punitiva? Esta é a 

questão central que pretende ser esclarecida no presente trabalho. De fato esta 

função não é propriamente nova, como teremos a oportunidade de analisar com 

mais vagar no segundo capítulo da presente obra. Todavia o seu ressurgimento, por 

assim dizer, está intimamente relacionado com a expansão exponencial da chamada 

sociedade de risco, a qual tem como causa determinante o contínuo crescimento 

econômico e a expansão exponencial de condutas lesivas.  

 

 Pode-se afirmar que a sociedade moderna criou um modelo de 

desenvolvimento tão complexo e avançado, que faltam meios capazes de controlar e 

disciplinar tais resultados. Segundo Ulrick Beck1 (2005), as sociedades modernas 

são confrontadas com as bases e com os limites do seu próprio modelo. De forma 

similar, Anthony Giddens2 (1971) afirma que risco é a expressão característica de 

sociedades que se organizam sob a ênfase da inovação, da mudança e da ousadia. 

Para João Ricardo Brandão Aguirre3 (2011, p. 20) 

 
[...] as profundas transformações em nossa sociedade, decorrentes da evolução do 

pensamento, da liberalização dos costumes, do incremento e da complexidade das 

práticas comerciais e laborais, da dinâmica e volátil estruturação econômica mundial 

e, especialmente, da necessidade de se garantir uma existência digna ao ser 

humano tornaram imperioso o repensar do direito, em virtude da nova e intrincada 

realidade social (grifos meus). 

 

 Nesse sentido, o risco atualmente é um dos maiores problemas enfrentados, 

quando se objetiva um efetiva proteção jurídica dos bens jurídicos da pessoa 

humana. Toda essa proliferação das situações de risco acaba por vitimizar não só a 

geração presente, como também as futuras gerações. Daí porque a 

responsabilidade civil deve ser apreciada como um instrumento de controle, pois 

                                                
1 BECH, Ulrich. Risk society: toward a new modernity. London: Sage, 2005 
2 GIDDENS, Anthony. Capitalism and modern society theory. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1971 
3 AGUIRRE, João Brandão. Responsabilidade e informação: efeitos jurídicos das informações, 
conselhos e recomendações entre particulares. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011 
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outros mecanismos afastam-se das necessidades do atual modelo social. Nesse 

contexto, a função punitiva da responsabilidade civil surge como uma maneira 

mitigar os malefícios que acompanham a produção de bens, ou seja, trazendo como 

resultado a redeterminação de novos padrões de responsabilidade, segurança, 

controle, limitação e consequências do dano. 

 

 Nesse trabalho, sustentaremos a importância da função punitiva da 

responsabilidade civil, não como uma espécie de dano, mas sim como um 

mecanismo com contornos próprios e que não se confunde com a obrigação de 

indenizar. Demonstraremos, inclusive, que ela não possui qualquer 

incompatibilidade com as demais categorias jurídicas, especialmente o 

enriquecimento ilícito. São desenvolvidos 10 capítulos para a compreensão do tema. 

Inicia-se uma análise com a compreensão da própria ideia de função. 

Posteriormente passa-se a uma específicas funções da responsabilidade civil. É 

realizado, também, uma incursão histórica no campo da responsabilidade civil para 

entender a origem da função punitiva. Após, realiza-se uma análise das objeções da 

função punitiva para, posteriormente, desenvolver sua natureza jurídica; seus 

objetivos; pressupostos e requisitos; a experiência; e o desenvolvimento dogmático 

em outros países. O estudo percorre, ainda, as técnicas de aplicação da função 

punitiva, bem como suas fontes positivadas e a sua interpretação jurisprudencial. 

 

 O estudo da função punitiva da responsabilidade civil que aqui se propõe 

demonstrará, ainda, que sua inserção não se limita ao Direito Civil. Ela é 

reconhecida (e inclusive positivada) em outros campos do direito, a exemplo do 

Direito do Consumidor, Ambiental e do Trabalho. Contudo, a análise desses temas 

será realizada de forma sistemática, justamente demonstrar a unidade estrutural da 

função punitiva. 

 

 Afora esse casos, o objeto de análise concentra-se nas relações privadas, 

excluindo, portanto, a investigação relativa à responsabilidade civil do Estado. 
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CAPÍTULO 01 - Funcionalismo jurídico e responsabilidade civil 
 

1.1. Aspectos introdutórios do capítulo 
 

 Definir o vocábulo função, seja numa acepção jurídica, seja até mesmo em 

outras ciências não é algo simples4. Tanto isso é verdade que a grande maioria dos 

autores ao tratar das várias conotações que o termo pode alcançar, simplesmente 

ignoram essa etapa. Alerta Godoy5 (2009, p. 113-114) que a dificuldade reside, pois, 

"na vagueza semântica da dicção, dotada de equívoco significado", e completa 

afirmando que, atualmente, é possível negar a existência de uma acepção unívoca e 

autônoma. 

 

 Não se tenciona aqui uma digressão das várias noções que o termo função 

pode alcançar, seja no Direito, seja em outras áreas do saber. Pretende-se apenas 

estabelecer uma linha ordenada de ideias que servirão de sustentáculo para a 

compreensão do objeto central deste trabalho, qual seja, a função punitiva da 

responsabilidade civil. Dessa forma, inicialmente, buscar-se-á uma ideia geral de 

função para, na sequência, transportá-la aos limites específicos da dogmática 

jurídica e, ao final, imergir especificamente no campo da responsabilidade civil. 

 

 A ideia de função exprime um conjunto de tarefas ou atividades que se 

espera realizar, de acordo com os objetivos e propósitos de ação dos sujeitos 

envolvidos, que formulam, aplicam ou se utilizam um determinado objeto. Sob um 

outro ângulo, mas igualmente relevante para explicar o conceito, A. Castanheira 

Neves6 (2008, p. 216) explica que a  

 
“[...] função será a exigência ou as exigências performativas que um sistema 

implica quer para os seus elementos, em ordem à diferenciada subsistência, 

ao equilíbrio auto-organizado e ao desenvolvimento autônomo do sistema, 

quer para o próprio sistema enquanto tal e que igualmente lhe garanta a sua 

                                                
4 FERRAZ Jr, Tércio Sampaio. Função social da dogmática jurídica. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1980 
5 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: Os novos princípios contratuais. 3. 
ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 113 
6  NEVES, A. Castanheira. Digesta: escritos acerca do direito, do pensamento jurídico, da sua 
metodologia e outros. 3º. Vol. Coimbra editora, 2008, p. 216 
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identidade perante os outros sistemas ou o meio exterior (o ambiente ou o 

seu “mundo”).  

 

 Já Celso Antônio Bandeira de Mello (2008, p. 60)7 afirma que a função no 

Direito surge "quando alguém dispõe de um poder à contra de dever, para satisfazer 

o interesse de outrem, isto é, um interesse alheio". 

 

 Da essência semântica da função, especialmente aplicada a um ambiente 

social, é possível extrair alguns contornos gerais, os quais devem estar presentes 

independentemente da esfera de aplicação conceitual. São eles: 

 

1- A função exprime uma ideia de conjunto, seja de atividades ou atuações, de um 

determinado mecanismo; 

 

2- A função é um instrumento de adaptação, ajuste e modelagem de um 

determinado sistema; 

 

3- A função exige um iter, um continuum para garantir a aplicação, a conservação e 

o desenvolvimento de um determinado mecanismo ou organismo; 

 

4- A função pressupõe um objetivo, uma finalidade, daí a sua necessária carga de 

poder, capaz de modelar o sistema em que ela se insere.  

 

 Serão estes os aspectos em torno da ideia geral de função que nortearam o 

presente estudo, os quais, como se verá nos itens a seguir, permitiram um 

intencional compromisso prático para a correta compreensão das funções da 

responsabilidade civil. 

 

 

 

 

 

                                                
7 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Legalidade, motivo e motivação do ato administrativo. 
Revista de Direito Público, São Paulo, v. 22, n. 90, p. 60, 2008 



 20 

1.2. A origem da ideia de função na linguagem jurídica 
 

 A expressão função em seu uso mais técnico e próprio tem suas raízes no 

Direito Público8. De acordo com Franco Modugno (s/d, p. 302-303)9 o primeiro 

significado de função reporta-se à ideia de ofício ou munus. A palavra pretendia 

ainda designar, nesse sentido inicial, a fungibilidade do sujeito encarregado do 

cumprimento do munus, o que acabou por destacar a preponderância da finalidade 

ou da destinação. Disso decorreu uma bifurcação semântica, entre a chamada 

função-ofício e a chamada função-escopo. A função imbrica-se, sob esta 

perspectiva, com ideias de atividade e finalidade ou, mais precisamente, como 

afirma o próprio Franco Modugno10 (s/d, p. 302-303), com a noção de uma atividade 

globalmente relevante, predeterminada no conteúdo e no escopo, que recai sobre 

determinado objeto. Por essa ótica, o termo é central, sobretudo, no Direito 

Administrativo. 

 

 Paul Roubier11 (1963, p. 177-179) também reconhece que o termo função tem 

raízes no Direito Público. Este autor atribui ao termo função o sentido de um posto 

de serviço à sociedade, ou a colocação de uma determinada atividade à disposição 

do público, para a consecução de uma determinada tarefa. Ainda no campo do 

direito público, uma exposição célebre e particularmente esclarecedora sobre os 

usos e sentidos da função é a de M.S. Giannini12 (1993, p. 129). Este autor distingue 

dois sentidos principais e primevos da função, em passagens topologicamente 

distintas. No primeiro volume da obra, em capítulo dedicado às assim chamadas 

figure soggetive, o termo é analisado em conjunto com as noções mais amplas de 

munus ou ufficio. Designa-se, assim, a situação de um sujeito que, por força de 

norma jurídica, recebe a tarefa de cuidar de um interesse alheio. Tal sujeito é o 

titular e pode exercer uma posição subjetiva de potestá. O que caracteriza esse 

poder ou situação subjetiva, para M.S. Giannini, é a existência de um dever jurídico 

fundamental, cuja imputação torna o sujeito adstrito a comportamentos que 

                                                
8 HADDAD, Luís Gustavo. Função social do contrato: um ensaio sobre os seus usos e sentidos. 
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 65 
9 MODUGNO, Franco. Funzione (voce). In: Enciclopedia del diritto, t. XVIII. Milano, Giuffrè, s/d 
10 Idem 
11 ROUBIER, Paul. Droits subjectifs et situations juridiques. Paris, Dalloz, 1963 
12 GIANINI, M.S. Dirrito amministrativo. 3. ed., Vol. I Milano: Giuffrè, 1993 
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obtenham o melhor resultado possível para a tutela e promoções de interesse cuja 

guarda lhe foi confiada.  

 

 Essas considerações apontam, como se vê, para o emprego do termo função 

como sinônimo de uma determinada posição ou situação jurídica subjetiva. Já na 

parte introdutória do segundo volume da obra, o mesmo autor cuida da função sob 

uma perspectiva objetiva, que coincide com a atividade globalmente relevante 

mencionada por Modugno, no entanto, vai mais longe na explicação do sentido 

dessa atividade. O publicista defende que o significado originário da função 

corresponde a uma atividade globalmente relevante, no sentido de que têm 

relevância jurídica não apenas os atos que o compõem, mas principalmente o 

conjunto desses atos, enquanto orientados a uma finalidade.  

 

1.3. O funcionalismo na dogmática jurídica 
 

 Luis Gustavo Haddad 13  (2013, p. 81) argumenta que a ideia de 

funcionalização tem seu emprego não exatamente como substantivo, mas como 

adjetivo, ou seja, como um modo através do qual o direito e os institutos jurídicos 

atingem seus objetivos diante de um dado contexto histórico, econômico, e social. 

 

 De acordo com Bobbio14 (1977, p. 63-88), é relativamente recente, na teoria 

do Direito, o influxo da perspectiva funcional. O enfoque tradicional e mais difundido, 

ao menos até o terceiro quarto do século XX, seria fundamentalmente estrutural. Por 

este prisma, não parece ser incorreto dizer que a preocupação funcional é de certo 

modo alheia à teoria do direito de tradição positivista. 

 

 Inicialmente é possível afirmar que o funcionalismo é uma forma de 

expressão do fenômeno jurídico. Daí a precisa lição de Francisco Amaral15 (2006, p. 

9) sobre o tema ao afirmar que esta perspectiva jurídica revela "a dimensão social 

do direito, que focaliza a relação entre ele e a sociedade, suas recíprocas influências 

                                                
13 HADDAD, Luís Gustavo. ob. cit., p. 81 
14 BOBBIO, Norberto. Verso una teoria funzionalistica del diritto. In: Dalla strutura alla funzione. 
Nuovi studi di teoria del diritto. Milano: Edizione di Comunità, 1977. 
15 AMARAL, Francisco. Direito civil: Introdução. 6. ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2006 



 22 

e modificações". Complementando esta ideia, Ricardo Lorenzetti16 (1998, p. 311-

312) entende que a funcionalização leva-nos a entender os direitos subjetivos não 

só como uma expressão de poder, mas também como um feixe de deveres, 

justamente para atender objetivos e finalidades de maior envergadura, quais sejam, 

as sociais.  

 

 O funcionalismo ou dimensão funcional do Direito ganha impulso a partir dos 

séculos XVIII e XIX. A doutrina aponta a obra de Louis Josserand17 (1939, p. 320) 

como precursora do movimento de funcionalização18. Este autor propõe, em síntese, 

que os direitos possuem na gênese uma carga de relatividade, pois se destinam ao 

preenchimento de um objetivo social. Daí porque esses direitos ou prerrogativas 

devem, necessariamente, passar por um processo de funcionalização, pois sendo 

eles produtos sociais (produits sociaux), seja na forma, seja no fundo, há uma 

necessidade de ajuste aos interesses da sociedade que os concebeu. 

 

 Sobre a importância da análise funcional de um instituto, Karl Larenz19 (1997, 

p. 692-693) afirma que:  

 
[...]a lei, com o objetivo da possibilidade de subsunção, formou conceitos gerais e 

abstratos que funcionam como elementos da previsão, suscita-se a questão sobre a 

relação destes conceitos gerais e abstratos com os conceitos determinados pela 

função que lhes são correspondentes (...) Isto não pode significar outra coisa senão 

que a jurisprudência científica, se quiser compreender as decisões de valor dadas de 

antemão numa regulamentação jurídico-positiva e os problemas delas resultantes, 

não deve quedar-se nos conceitos técnicos-jurídicos, mas há de perguntar pelo 

conceito determinado pela função que se esconde por detrás do conceito técnico-

jurídico, tanto quanto como através dele se deixa transparecer”. 

 

 Na literatura jurídica, os trabalhos mais citados, e que acabaram se tornando 

referências quase onipresentes nesse tema, são os de Karl Renner20 (1949) e 

Bobbio21 (1977). 

                                                
16 LORENZETTI, Ricardo. Fundamentos do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998 
17 Conferir JOSSERAND, Louis. De l'espirit des droits et de leur relativité. Paris: Dalloz, 1939 
18 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. ob. cit., p. 115 
19 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3. ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1997 
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 Renner propõe-se a analisar a disciplina jurídica da propriedade e verifica que 

as mesmas normas engendradas para organizar relações de produção em uma 

sociedade agrária, como a romana, puderam ser utilizadas, séculos depois, com 

poucas alterações, para fundar relações de produção do capitalismo industrial. Por 

este prisma, o autor sustenta existir uma neutralidade das estruturas jurídicas, que 

se amoldam ao entorno socioeconômico do tempo para cumprir diferentes funções. 

Essas funções, na visão de Karl Renner, não são a rigor as mesmas em razão das 

quais as normas foram positivadas. Manipulações e distorções são frequentes, 

sobretudo as determinadas pelas relações econômicas. A função social de Renner, 

sob esta perspectiva, corresponde ao conjunto de efeitos sociais e econômicos 

gerados pela utilização e aplicação do instituto jurídico sobre a sociedade como um 

todo; essa função é, em certa medida, autônoma em relação às normas, às 

intenções nela implícitas ou mesmo às motivações tornadas explícitas pelo Poder 

Legislativo. 

 

 Décadas mais tarde, em 1971 e 1975, respectivamente, Bobbio22 (1977) 

publicou dois estudos: i) Verso uma teoria funzionalistica del dirrito e, ii) L'analis 

funzionale del diritto: tendeze problemi, ambos depois coligados no livro Dalla 

strutura alla funzione. 

 

 No primeiro desses escritos, Bobbio aponta a insuficiência da visão 

kelseniana do Direito, voltada exclusivamente à estrutura das normas e da ordem 

jurídica. Tal visão, segundo ali se argumenta, é capaz de explicar e descrever tão 

somente o Direito produzido por um État-gendarme, cujo papel se esgota em estatuir 

e movimentar um ordem jurídica coativa, característica do liberalismo clássico. O 

século XX, no entanto, assistiu ao aparecimento de novos papéis do Estado e do 

direito por ele produzido. 

 

  Nessas novas tarefas, os comportamentos proibidos e as sanções negativas 

ou punitivas a eles associadas cedem seu espaço proeminente para os 
                                                                                                                                                   
20 RENNER, Karl. The institutions of private law and their social functions. London: Routledge & 
Kegan Paul, 1949, passim 
21 BOBBIO, Norberto. ob. cit., passim 
22 Idem 



 24 

comportamentos incentivados e as respectivas sanções positivas ou promocionais. 

Essa nova realidade não é apreensível segundo uma perspectiva apenas estrutural, 

que procure responder à pergunta "o que é o Direito?". Para compreendê-la e 

explicá-la, Bobbio sustenta ser imprescindível desenvolver a chamada análise 

funcional do direito, isto é, aquela que procura, em síntese, responder à pergunta 

"para que serve o Direito?". Essas aproximações, a estrutural e a funcional, não são 

descritas como excludentes, mas complementares. 

 

 No segundo estudo, Bobbio (1977)23 identifica os estreitos laços que unem a 

ideia de função social do Direito - ou dos institutos jurídicos - à sociologia do Direito 

e à Sociologia em geral. Bobbio critica as visões segundo as quais o Direito poderia 

ter suas funções esvaziadas e se debruça, em um esforço analítico, sobre as assim 

chamadas funções positivas, promocionais e distributivas do Direito; refuta a 

possibilidade de se falar em funções negativas, dado que a preservação da ordem 

posta seria, em realidade, uma função positiva primária. 

 

 Se analisadas com mais vagar, as propostas de análise funcional e os 

esforços de identificação das funções sociais dos institutos de direito privado (em 

especial a propriedade e o contrato) têm algo em comum. Ambas apresentam, 

subjacentes a si, a intenção de apreender os influxos no direito de um fenômeno 

característico do século XX, que corresponde à maior intervenção do Estado no 

domínio da Economia e da Sociedade. Nesse contexto, ganha destaque a 

elaboração de figuras jurídicas que visam à proteção da coletividade, em oposição 

às construções tidas como de índole individualista, características do direito 

produzido pelo Estado principalmente no século XIX. 

 

 Dessa forma, o Direito enquanto sistema organizado de normas apresenta 

como funções essenciais as de resolver conflitos, as de regulamentar e orientar a 

vida em sociedade e as de legitimar o poder político e jurídico. O Direito seria, então, 

um instrumento de integração e de equilíbrio, oferecendo ou impondo regras de 

comportamentos para a decisão que o caso sugere. 

 

                                                
23 BOBBIO, Norberto. ob. cit., passim 
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 O Direito tem ainda a função de organizar o poder de prevenção dos conflitos. 

O caráter persuasivo das normas leva-nos a agir no sentido dos esquemas e 

modelos normativos do sistema jurídico. O Direito, visto desse modo, surge como 

organizador da vida social e como instrumento de prevenção de conflitos. O Direito 

tem ainda a função de organizar o poder da autoridade que decide os conflitos, 

legitimando os órgãos e as pessoas com poder de decisão e estabelecendo normas 

de competência e de procedimento. Outras funções que se atribuem ao Direito, 

como a distributiva e a promocional, são tipos que surgiram com o advento do 

Estado social. Função distributiva é aquela por meio da qual se atribuem os recursos 

econômicos e não econômicos aos membros do grupo social. Função promocional é 

aquela que visa a encorajar determinados comportamentos socialmente desejados. 

Realiza-se por meio de técnicas de incentivo e é própria do Estado pós-liberal, 

assistencial24. 

 

 Com o advento do CC/02, a funcionalização dos institutos jurídicos passa a 

ter especial importância. Este processo é o resultado direto da chamada da 

socialidade, um dos princípios cardeais do Código. A socialidade, como observa 

Claudio Luiz Bueno de Godoy25 (2009, p. 122), busca  

 
[...] retirar a lei civil do individualismo típico do modelo liberal sob cuja influência se 

elaborou o Código Civil de 1916, forte na proteção das clássicas manifestações do 

direito subjetivo individual, ou na proteção de seus titulares: o proprietário, o 

contratante, o marido e o testador. Pretende-se, portanto, inserir a normatização civil 

em novo paradigma, de prestígio dos valores sociais, sem se perder, é certo, o valor 

fundante da pessoa humana, afinal a origem, centro e finalidade da ordenação". 

 

1.4. O funcionalismo aplicado ao instituto da responsabilidade civil 
 

 A responsabilidade civil sob um prisma funcional deve ser entendida como um 

mecanismo necessário à realização de certos processos, principalmente para a 

adaptação, integração e continuidade de um convívio social pacífico. Desse modo, a 

aplicação do instituto deve garantir, mesmo diante de um complexo normativo, 

consequências justas e eficazes. 

                                                
24 AMARAL, Francisco. ob. cit., p. 10 
25 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. ob. cit., p. 122 
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 Inicialmente o instituto da responsabilidade civil tinha como função apenas 

sancionar o agente provocador do dano que agia ilicitamente de forma culpável. Por 

isso o conceito de ilícito foi compreendido durante muito tempo como um estado 

reprovado pela ordem jurídica, desde que se pudesse imputar subjetivamente essa 

conduta ao agente. Esse pensamento culminou na célebre expressão pás de 

responsabilité sans faute (não há responsabilidade sem culpa)26. Este enfoque, 

todavia, encontra-se hoje ultrapassado, em face das necessidades decorrentes dos 

novos tempos, que exigem respostas mais eficientes e condizentes com o senso de 

justiça e com a segurança das pessoas.  

 

 André Tunc (1950, p. 133), ao tratar do tema, identificou cinco funções do 

instituto da responsabilidade civil, a saber: 1) o castigo do culpado; 2) vingança da 

vítima; 3) indenização da vítima; 4) restabelecimento da ordem social e; finalmente, 

5) prevenção de comportamentos antissociais. Afirmava o autor que a importância 

das respectivas funções variava de acordo com o tempo, os lugares, os tipos de 

culpa etc. De modo geral, nenhuma dessas funções é conflitante, apresentando um 

caráter complementar27.  

 

 Guido Alpa28 (2006, p. 198), ao seu turno, afirmava que a responsabilidade 

civil cumpre quatro funções fundamentais, a saber: 1) a função de reagir frente ao 

ato ilícito danoso; 2) a função de restaurar o status quo ante; 3) a função de 

reafirmar o poder sancionador (ou punitivo) do Estado; e 4) a função de desestímulo 

contra todo aquele que pretenda realizar, voluntariamente ou culposamente, atos 

prejudiciais a terceiros. Já Teresa Ancona Lopez (2008, p. 62)29 afirma que, muito 

embora haja uma forte divergência doutrinária sobre o elenco das funções da 

responsabilidade civil, existem "duas funções primordiais", quais sejam, a função 

reparatória ou compensatória e a função preventiva. 

 

                                                
26 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, Vol. IV, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 12 
27 TUNC, André. La responsabilité civile. Paris: LGDG, 1950 
28 ALPA, Guido. Nuevo tratado de la responsabilidad civil. Lima: Jurista Editores, 2006, p. 198 
29 LOPEZ, Teresa. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. Tese para 
concurso de professor titular do direito civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
SP. 2008, p. 62 
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 Na doutrina pátria, Fernando Noronha (1999, p. 40)30 destaca que atualmente 

se reconhece que a responsabilidade civil desempenha, ao lado da função 

reparatória, outras duas funções: “ uma sancionatória (ou punitiva) e outra 

preventiva (ou dissuasória)”. Já Antonio Herman V. Benjamin (2012, p. 15) 31 

considera que a responsabilidade civil deve cumprir quatro funções: "a) 

compensação das vítimas; b) prevenção de acidentes; c) minimização dos cursos 

administrativos  do sistema; d) retribuição”. 
 

 A despeito da importância das opiniões doutrinárias acima indicadas, 

entendemos que, estruturalmente, o instituto da responsabilidade civil possui um 

sentido quíntuplo: imputar, ressarcir, compensar, punir e educar. A responsabilidade 

civil é um sistema de caráter complexo, no qual conflui uma série de finalidades 

sociais, a qual não se esgota na mera função compensatória. 

 

 Nos próximos itens, com intuito exclusivo de contextualizar a temática, será 

apresentada uma breve e resumida análise das funções da responsabilidade civil, 

com exceção da função punitiva, objeto central do presente trabalho, tendo como 

propósito exclusivo servir de base para os argumentos que serão desenvolvidos 

para a compreensão desta última. 

 

1.4.1. Função imputacional 
 

 A função primária da responsabilidade civil é a imputacional, ou seja, aquela 

que atribuiu a uma determinada pessoa uma obrigação perante outra, tendo como 

fundamento a violação de um dever jurídico. A imputação não é uma função 

exclusiva da responsabilidade civil, mas sim de todo sistema normativo. Hans 

Kelsen (2001, 235)32 afirma que o caráter imputacional das normas permite a ligação 

de dois elementos, quais sejam, um ato humano (conduta) a uma prescrição ou a 

uma permissão. Tratando especificamente da relação entre delito e sanção, afirma o 
                                                
30 NORONHA, Fernando. Desenvolvimentos Contemporâneos da responsabilidade civil. Revista 
dos Tribunais, v. 761, São Paulo, 1999 
31 BENJAMIN, Antonio Herman V. A Responsabilidade Civil pelo Dano Ambiental no Direito 
Brasileiro e as Lições do Direito Comparado. Disponível em:  
<http//bdjur.stj.gov.br/dspace/bitstream/2011/8632/3/A_Responsabilidade _Civil.pdf>. Acesso em: 
20/08/2012. 
32 KELSEN, Hans. O que é justiça?: a justiça, o direito e a política no espelho da ciência. 3. ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001 
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autor que "a ciência do Direito descreve seu objeto por meio de proposições em que 

o delito está ligado à sanção pela cópula "deve". Sugeri designar essa ligação como 

"imputação".  

 

 O termo imputação é a tradução do alemão zurechnung. A afirmação de que 

um indivíduo é zurechnungsahig ("responsável") significa que uma sanção pode ser 

infligida a ele se cometer um delito. A afirmação de que um indivíduo é 

unzurechnungsfahig ("irresponsável") - porque, por exemplo, é uma criança ou um 

louco - significa que uma sanção não pode ser infligida a ele se cometer um delito. 

Formulando a ideia com mais precisão, podemos dizer que, no primeiro caso, uma 

sanção está ligada a certa conduta como delito, ao passo que, no segundo caso, 

uma sanção não está ligada a certa conduta como delito, ao passo que, no segundo 

caso, uma sanção não está ligada a tal conduta.  

 

 A ideia de imputação, como ligação específica do delito à sanção, está 

implícita no juízo jurídico de que um indivíduo é, ou não é, juridicamente responsável 

por sua conduta. Portanto, podemos dizer: a sanção é imputada ao delito, ela não é 

causada pelo delito"33. Somente com a imputação um determinado sujeito poderá 

sofrer uma punição ou ser compelido a ressarcir ou compensar a vítima. 

 

1.4.2. Função Ressarcitória 
 

 O anseio de obrigar o agente, causador do dano, a ressarcir inspira-se no 

mais elementar sentimento de justiça. O dano causado pela conduta do agente 

imputável rompe o equilíbrio jurídico-econômico anteriormente existente no 

patrimônio da vítima34. Há uma necessidade fundamental de se restabelecer esse 

equilíbrio. Daí porque, nesta função, encontra-se o objetivo basilar e a finalidade 

precípua da reparação civil: retornar as coisas ao status quo ante. 

 

 Impera neste campo o princípio da restitutio in integrum, isto é, tanto quanto 

possível, repõe-se a vítima à situação anterior à lesão. Isso se faz por meio de uma 

indenização fixada numa relação direta com o dano provocado. Ressarcir pela 

                                                
33 KELSEN, Hans. ob. cit., p. 326 
34 CAVALIERI FILHO, Sérgio, ob. cit., p. 13 
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metade é a mesma coisa que nada ressarcir35. Contudo, pondera Tereza Ancona 

Lopez36 (2008, p. 66) que a "indenização é sempre um sucedâneo do bem ou da 

perda que o dano-evento causou, seja material, seja moral. Evidentemente, mesmo 

nas perdas materiais é impossível, a não ser na responsabilidade contratual, a 

reparação integral". 

 

 A função ressarcitória, assim, tem como objetivo garantir o direito do lesado à 

segurança dos bens que compõem seu patrimônio pessoal, por meio de uma 

reconstituição do modo mais exato possível do valor do prejuízo no momento da 

ocorrência do dano37. Sobre o aspecto constitucional da segurança das relações 

jurídicas, alerta-nos José Afonso da Silva38 (2005, p. 432):  

 
[...] a segurança jurídica consiste no conjunto de condições que tornam possível às 

pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus 

atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida. Uma importante condição da 

segurança jurídica está na relativa certeza de que os indivíduos têm de que as 

relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal 

norma seja substituída. 

 

 Trata-se verdadeiramente de um mecanismo de concretização e manutenção 

do princípio constitucional da propriedade privada. Não ressarcir a vítima é o mesmo 

que negar esse direito. 

 

 A garantia da propriedade está intimamente relacionada à existência material 

do indivíduo. O “ter” tem um significado determinante na sociedade contemporânea, 

pois por meio dos bens particularmente apropriados, ou graças a eles, é que as 

oportunidades de criar, expandir e consolidar a própria personalidade se 

concretizam. Lafayete Josué Petter39 (2005, p. 206) afirma que esta atribuição 

 

                                                
35 Idem. 
36 LOPEZ, Teresa Ancona. ob. cit., p. 66 
37 DINIZ, Maria Helena, ob cit., p. 7 
38 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional positivo 24. ed., São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 432 
39 PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica: o significado e o 
alcance do art. 170 da Constituição Federal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 
206 
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[...] assegura à pessoa a titularidade ou o desfrute de um espaço vital, de um círculo 

existencial-material, ao qual cada pessoa possa imprimir o próprio caráter, a própria 

personalidade, e que se reflete e se reproduz num ambiente assim singularizado.  

 

 Desse modo, a obrigação de ressarcir nada mais é do que a garantia de 

proteção da propriedade dos bens que compõem o patrimônio de determinado 

indivíduo, aqui visto como uma projeção de sua própria personalidade. 

 
1.4.3.Função compensatória 
 

 A função compensatória visa a reequilibrar o que o prejuízo desequilibrou40. 

Nem sempre é possível ressarcir os danos sofridos pela vítima, por isso o 

ordenamento reconhece o direito do lesado de receber uma compensação, 

pecuniária ou não, cuja contrapartida é a redução do patrimônio do devedor, 

causador do dano ou responsável por ele. 

 

 Essa função contida nas normas legais que compõem o instituto da 

responsabilidade civil tem como pressuposto conduzir as pessoas a uma 

compreensão dos fundamentos que regem o equilíbrio social, noutras palavras, 

garantir um contrabalanço da violação de um dever como meio de tutela da 

indenidade41. A compensação permite a neutralização de sentimentos negativos, de 

tristeza e de dor ocasionados à vítima pela conduta do ofensor.  

 

 O caráter hedonista do dinheiro garante à função compensatória um ótimo 

instrumento de neutralização da dor provocada pelo dano, garantindo ao ofendido 

acesso a sensações agradáveis42. 

 

                                                
40 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil, V. 2, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 269 
41 Idem 
42 Sobre a relação do dinheiro com a sociedade leciona Jack Weatherford: “o dinheiro não existe na 
natureza, e não existe versão ou análogo a ele entre quaisquer outros membros do reino animal. O 
dinheiro, assim como a linguagem, é exclusivamente humano. O dinheiro constituiu uma nova forma 
de pensamento e ação que mudou totalmente o mundo. Somente agora, depois de aproximadamente 
3 mil anos, o poder total do dinheiro está se tornando aparente nas questões humanas, à medida que 
suplanta e domina muitos dos laços sociais tradicionais baseados em família, tribo, comunidade e 
nação” (in, a história do dinheiro, Rio de Janeiro: 2005, p. 30) 
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 Porém, nesse caso, o valor a ser pago em dinheiro, ao contrário do que 

ocorre na função ressarcitória, não é equivalente ao dano. O débito oriundo desta 

função deverá ser fixado para garantir uma neutralização mínima dos efeitos do 

dano. Argumenta Teresa Ancona Lopez43 (2008, p. 66) que nesses casos, "nem se 

pode falar em indenização, e sim em satisfação compensatória para tentar minorar 

os sofrimentos e humilhações com a lesão sofrida. Como é óbvio, essa "satisfação" 

ou "indenização compensatória" reduz-se a uma soma de dinheiro que poderá 

ajudar a vítima de algum outro modo. Pior se ficasse, além de tudo, sem dinheiro. 

 

1.4.4. Função sócio-preventiva 
 

 As sanções podem ser repressivas e restitutivas, as quais resultam da 

aplicação das funções ressarcitória, compensatória e punitiva. Estas visam à 

reconstituição da situação alterada pelo dano ou infligir castigo ao responsável44. 

 

 É possível imaginar também uma sanção acautelatória. Esta representa o 

esforço do legislador no sentido de evitar, de prevenir a infração. Trata-se de uma 

forma mais suave que a pena em sentido lato, e justamente por isso seu emprego 

apresenta-se de forma vantajosa45 . Esse mecanismo se concretiza através da 

função sócio-preventiva da responsabilidade civil. 

 

 A última década do século XX e o início do século XXI mostraram, juntamente 

com o avanço dos critérios objetivos, o desenvolvimento de estruturas modernas de 

prevenção de risco, por meio da constituição de entidades e órgãos, a exemplo do 

Procon e das agências reguladoras. Com o exercício de poder de polícia, com a 

fiscalização e imposição de limitações administrativas, elas garantem a prevenção 

de danos das mais variadas espécies. Com efeito, argumenta Teresa Ancona 

Lopez46 (2008, p. 66) que  

 
[...] a sociedade busca muito mais por prevenção de acidentes do que por 

indenizações. Os malefícios da sociedade moderna são de tal monta que o medo do 

                                                
43 LOPEZ, Teresa Ancona. ob. cit., p. 66 
44 DIAS, José de Aguiar, ob. cit., p. 119 
45 DIAS, José de Aguiar, ob. cit., p. 119 
46 LOPEZ, Teresa Ancona. ob. cit., p. 66 
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pior domina os cidadãos. (...) Portanto, é uma obrigação de todos, não só dos 

governos, prevenir os acidentes e, na medida do possível, aumentar o nível de 

segurança dos indivíduos e da sociedade como um todo. 

 

 A responsabilidade civil pode contribuir com a prevenção de danos e 

acidentes, mas não substitui medidas realmente capazes de promover mudanças 

comportamentais e culturais, que são de natureza pedagógica. Porém, como bem 

observa  Patrícia Faga Iglecias Lemos47 (2012, p. 67), a prevenção "opera como um 

dever de cuidado", o qual reflete na conduta nos indivíduos. 

 

1.5. Mutabilidade na aplicação das funções da responsabilidade civil 
 
 Vistas quais são as principais funções da responsabilidade civil, surgem duas 

questões importantes, as quais são extraídas da lição de Bobbio48 (1977, p. 106), a 

saber: 1) As funções enumeradas podem ser colocadas no mesmo nível? 2) A 

aplicação e o desenvolvimento das funções da responsabilidade civil é um aspecto 

estático? 

 

 A primeira indagação leva-nos a concluir que as funções da responsabilidade 

civil possuem graus ou momentos diversos de influência sobre a sociedade. Isso 

porque a lógica da análise funcional, como observa Bobbio49 (1977, p. 106), "é a 

lógica da relação meio-fim, para a qual um fim, uma vez alcançado, torna-se meio 

para  realização de um outro fim, e assim, por diante, até se fixar em um fim 

proposto ou aceito como último".   

 

 Diante das conclusões da primeira indagação formulada, podemos também 

concluir que a segunda questão levantada leva-nos a uma única resposta: a 

aplicação e o desenvolvimento das funções da responsabilidade civil mudam 

conforme os que desejamos. Tal aspecto deriva da própria complexidade que o 

                                                
47 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e Responsabilidade Civil Pós-Consumo. 2. 
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 
48 BOBBIO, Norberto. ob. cit., p. 106 
49 Ibid. 
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fenômeno jurídico possui na atualidade. Com efeito, alerta Bobbio50 (1977, p. 107) 

alerta que  

 
[...] está ocorrendo nas teorias funcionais aquilo que já ocorreu com as teorias 

estruturais, que, quando eram demasiado específicas, deixavam fora de suas 

fronteiras alguns pedaços do território (por exemplo o direito internacional): quando 

queriam abraçar todos os campos tradicionalmente ocupados pelo direito, ou dos 

quais se ocuparam historicamente os juristas, acabavam sendo demasiado genéricas. 

 

 Se quisermos deduzir uma consideração final, tal seria que a análise das 

funções da responsabilidade civil exige atenção às modificações e necessidades 

sociais, as quais devem, portanto, ser continuamente alimentadas para avançar lado 

a lado. Nenhuma delas tem o poder, na linguagem utilizada por Bobbio, de eclipsar 

uma a outra; noutros termos, cada uma delas tem um espaço e uma importância 

peculiar e, quando utilizadas conjuntamente, garantem uma beleza caleidoscópica 

da responsabilidade civil, composta de cores e matizes mutáveis, mas ao mesmo 

tempo harmônicas entre si. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Ibid., p. 107 
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CAPÍTULO 02 - Origem da função punitiva da responsabilidade civil 
 

2.1. Aspectos introdutórios do capítulo 
 

 A ideia de responsabilidade, de dever, é intemporal e universal. Mas com a 

evolução econômica e social, o tema da responsabilidade civil passou a condição 

central ao direito privado no século XX. Tendência esta que, certamente, continuará 

neste século e, ainda, com maior intensidade. A verdade é que este tema 

monopolizou, de um dia para outro, todos os sistemas judiciários mundiais. Todavia, 

o desenvolvimento da noção de responsabilidade civil não se explica somente nas 

complexas tramas sociais da contemporaneidade. Desde os tempos primitivos, os 

homens são intolerantes às faltas cometidas por seus pares.  

 

 A responsabilidade, muito mais que uma categoria jurídica, é 

verdadeiramente um símbolo arquetípico. Com efeito, a mitologia grega traz uma 

passagem elucidativa51. Zeus sanciona de forma severa Prometeu pelo roubo do 

fogo divino. Esse personagem mitológico quebra um dever assumido com Zeus e 

por isso é responsabilizado. Com sanção Prometeu foi preso numa coluna onde uma 

águia de longas asas comia-lhe o fígado dia após dia, pois o órgão toda noite se 

regenerava.  

 

 A força dessa história, relatada por Hesíodo 52  (1995) em Teogonia, 

transcorreu séculos viva no inconsciente coletivo ocidental, não por outra razão 

senão pela repulsa natural dos homens à violação de deveres. A simbologia da 

destruição e regeneração do fígado revela a base mais primitiva da responsabilidade 

civil: a vingança privada53. A vendeta, aqui vista como a retribuição do mal pelo mal, 

já denota um rudimentar mecanismo punitivo. Na verdade, o princípio é da natureza 

                                                
51 HESÍODO. Teogonia. Estudo e tradução TORRANO, Jaa. 3. ed. São Paulo: Editora Iluminuras, 
1995, passin 
52 Idem 
53 Explica Richard A. Posner que "normas tácitas, colocadas em vigor pela ameaça de vingança, 
constituem a forma rudimentar de um sistema jurídico" In. Problemas de filosofia do direito. São 
Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 9 



 35 

humana, qual seja, reagir a qualquer mal injusto perpetrado contra a pessoa, a 

família ou o grupo social54. 

 

 O mecanismo punitivo nasce com um caráter coletivo, respondendo o grupo 

social pelo ato praticado por qualquer dos seus membros. Trata-se de fenômeno 

identificado na maioria dos povos da antiguidade. Nesta situação todo o grupo 

familiar do delinquente suportava a vingança (vendeta) do grupo familiar da vítima. 

Da responsabilização coletiva o primeiro progresso ocorre quando as sociedades 

primitivas passaram a entender que cada um deve responder apenas por seus 

próprios atos55. 

 

 Uma das expressões mais antigas do mecanismo punitivo é encontrada na 

obra desenvolvida por Hamurabi. Também chamado Kamu-Rabi, foi fundador do 

primeiro império Babilônico, responsável pela criação de um Estado despótico e 

centralizado. No plano jurídico, foi responsável pela elaboração de um Código que o 

seu próprio nome, certamente um dos seus principais legados5657. 

 

 No Código, há dispositivos a respeito de praticamente todos os aspectos da 

vida da sociedade babilônica: comércio, família, propriedade, herança, escravidão, 

sendo os delitos acompanhados da respectiva punição, mas variando de acordo 

com a categoria social do infrator e da vítima58. As regras sobre o Talião foram 

previstas principalmente no Capítulo XI dos arts. 195 ao art. 214. 

                                                
54 Observa Carlos Roberto Gonçalves que: “A noção de responsabilidade é signo dos indivíduos. O 
dano provoca a reação imediata, instintiva e brutal do ofendido. Nos primórdios da humanidade não 
havia regras nem limitações. Não imperava, ainda, o direito. Dominava, então, a vingança privada, 
forma primitiva, selvagem talvez, mas humana, da reação espontânea e natural contra o mal sofrido; 
solução comum a todos os povos nas suas origens, para a reparação do mal pelo mal”. In. ob. cit., p. 
6 
55 Demonstrando esse período histórico é representativo a passagem bíblica em Deuteronômio 24:16: 
"Não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais; cada qual morrerá pelo seu 
próprio pecado". 
56 O Código de Hamurabi é um dos mais antigos documentos jurídicos. Baseado em antigas leis 
semitas e sumerianas era ele composto de 282 artigos, 33 dos quais se perderam devido à 
deterioração da coluna de pedra basáltica onde estavam inscritos em caracteres cuneiformes, achada 
na cidade de Susa, na Pérsia, por uma expedição francesa chefiada pelo arqueólogo Jaques de 
Morgan 
57 Conferir CUNHA , Paulo Ferreira [et al.]. História do direito. Coimbra: Almedina, 2005, p. 101 
58  Exemplificando a diferença de tratamento na reparação existe no Código, o seu art. 198 
estabelecia que a destruição de um olho de um homem vulgar a pena seria calculado em uma 
quantidade de prata. Por sua vez o art. 199 afirmava que se o olho destruído fosse de um escravo o 
valor à título indenizatório seria a metade de seu preço. 
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 Outro diploma jurídico histórico, O Código de Manu,59 também trazia regras 

claras sobre responsabilidade, inclusive disposições específicas sobre 

inadimplemento e responsabilidade contratual60.  

 

 Essas normas, ainda que sincréticas dos legados jurídico primitivos, 

permitiram após um período no qual se tolerava a vingança privada, a proibição da 

justiça pelas próprias mãos. Essa mudança de paradigma perpassa o pano de fundo 

da Justiça, com o desenvolvimento por essas sociedades de divindades que 

reclamavam para si o poder de legislar e julgar. 

 

 Muito embora o Direito antigo já tivesse esboçado algumas regras sobre 

reparação e indenização, não fez qualquer distinção entre a responsabilidade civil e 

a responsabilidade penal, a qual resultou de um longo processo histórico. A 

consciência primitiva confundia o devedor e o criminoso. Também não existia 

diferença entre “pena” e a “reparação”61, a qual somente começou a ser esboçada 

ao tempo dos romanos, tema este que será analisado no item a seguir. 

 

 

 

 

 

                                                
59 Segundo uma lenda indiana, Sarasvati foi a primeira mulher, criada por Brahma da sua própria 
substância. Desposou-a depois e do casamento nasceu Manu, o pai da humanidade, a quem se 
atribui a elaboração do Código. Redigido poeticamente, cada regra do Código constava de dois 
versos, totalizando mais de cem mil dísticos (grupo de dois versos). 
60 Os artigos 217, 218 e 219 do livro oitavo do Código de Manu assim diziam: 
Art. 217 – Que o rei expulse do seu reino aquele que, tendo feito com mercadores e outros habitantes 
de uma aldeia ou de um distrito, uma contravenção, à qual se tenha comprometido por juramento, 
falte por avareza às suas promessas. 
Art. 218 – Além disso, que o rei, tendo feito prender esse homem de má-fé, o condene a pagar quatro 
souvarnas ou seis nihkas ou um satamana de prata, segundo as circunstâncias, e, mesmo, as três 
multas ao mesmo tempo. 
Art. 219 – Tal é a regra pela qual um rei justo deve infligir punições aos que não cumprem seus 
compromissos entre todos os cidadãos e em todas as classes.” 
61 Resta-nos como vestígio dessa concepção o sentido da palavra poena e do seu correspondente 
grego que etimologicamente significam preço, resgate. As expressões poenas, dare, solvere, 
pondere, petere, exigere, sumere, capere, que são frequentes na linguagem jurídica romana, referem-
se não à aplicação de uma pena, mas ao pagamento de uma compensação. E, como a filologia 
frequente esclarece o direito, lembremo-nos que a palavra responsabilidade vem de spondeo, termo 
pelo qual se reconhecia uma dívida em Roma. 
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2.2. O contributo histórico da noção de responsabilidade e punição no direito 
romano 
 

 As bases modernas da responsabilidade civil certamente encontram-se no 

Direito Romano. Nesse período, o fenômeno indenizatório sofre um processo de 

sofisticação, a fim de abranger não só o valor do dano causado sob todas as suas 

formas, mas também o lucro cessante. 

 

 É verdade que no Direito Romano faltava uma distinção clara entre punição e 

o ressarcimento do dano. A consequência jurídica do delito no Direito Romano era, 

apenas, a sua punição, e esta punição servia também para satisfazer o ofendido do 

dano que sofrera. Explica António Menezes Cordeiro (1997, p. 403) que "toda a 

matéria, dos delicta primitivos, assenta na não separação, entre aspectos civis e 

penais. O fim da sanção era, em primeira linha, a pena, com os seus corolários, 

retorsivo e dissuasório, e não o ressarcimento"62. Todavia, existia uma diferença 

entre os chamados delitos públicos e os delitos privados.  

 

 Nos delitos públicos, a pena econômica imposta ao réu deveria ser recolhida 

aos cofres públicos, e, nos delitos privados, a pena em dinheiro cabia à vítima. 

Sobre essa categoria observa Ebert Chamoun63 (1968, p. 403):  

 
[...] Os delicta eram ilícitos que ofendiam somente o interesse privado, sancionados através da 

iniciativa particular, com a pena privativa pecuniária ou, civilmente, com o ressarcimento do dano 

patrimonial. (...) Os delicta são reparados por árbitros investidos após solicitação aos órgãos 

competentes da jurisdição civil (iurisdictio) (...). A repressão dos delitos privados caracterizava-se, 

originariamente, pela ideia de que o delinquente responde pelo delito com o seu próprio corpo (corpus 

obnoxium). (...) Por outro lado, devia a vítima, para obter a reparação e punição, recorrer ao Estado; 

não tinha, em princípio, o ofendido o direito de fazer justiça com as próprias mãos. A 

responsabilidade delitual, em Roma, já era, portanto, individualizada e sancionada pelo Estado. 

 

 No período primitivo romano, não havia limitação quanto à represália do 

ofendido. Ficava a seu arbítrio o exercício da vingança. Havia possibilidade de um 

acordo entre o ofendido e o ofensor, mediante o qual o primeiro aceitava uma 
                                                
62 CORDEIRO, António Menezes. Da responsabilidade civil dos administradores das sociedades 
comerciais. Lisboa, 1997 
63 CHAMOUN, Ebert. Instituições de Direito Romano, 5. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1968 



 38 

compensação de valor pecuniário (compositio), mas, no início, essa hipótese 

dependia do ofendido aceitar, bem como a fixação das bases dessa composição. 

 

 Com a evolução das estruturas sociais de Roma, o exercício da vingança foi 

paulatinamente se restringindo. Mas, como nas demais sociedades antigas, o direito 

romano - num primeiro momento - também absorveu o talião. Sobre o tema 

esclarece Maria Helena Diniz64 (2007, p. 11): “Na Lei das XII Tábuas, aparece 

significativa expressão desse critério na tábua VII, lei 11ª: “si membrum rupsit, ni 

cume o pacit, taio esto” (se alguém fere a outrem, que sofra a pena de Talião, salvo 

se existiu acordo)”. 

 

 A Lei das XII Tábuas 65  generalizou a compositio para todos os delitos 

privados, de maneira que no período clássico a punição destes consistia sempre na 

condenação do ofensor ao pagamento de certa quantia em dinheiro, substituindo a 

vingança particular. Os irmãos Mazeud afirmam que o Direito Romano do tempo das 

XII Tábuas representa uma época de transição entre a fase de composição 

voluntária e a fase de composição legal obrigatória. A vítima de um delito privado 

detinha a possibilidade de se satisfazer mediante o exercício de uma vingança 

corporal ou a obtenção de uma soma em dinheiro fixada livremente. Contudo, em 

certas ocasiões, era obrigada a aceitar uma soma fixada na lei. Mas esta soma 

segue sendo essencialmente o preço da vingança, uma composição, uma pena, 

mas de natureza privada66. 

 

 Sobre o período da composição José de Aguiar Dias67 (2006, p. 26) anota 

que em razão desta prática  

                                                
64 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro, V. 7, 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2007 
65 Silvio A. B. Meira afirma que a Lei das XII Tábuas foi um marco divisório entre a primeira e a 
segunda fases da história do direito romano. Antes dela tudo era vago, indeciso e impreciso. Afirma, 
ainda, o referido autor sobre o tema: “Ela representa aquilo que Lebrun considera a fase de 
supremacia da codificação sobre o costume, o coroamento de todo um longo percurso, de certa de 
três séculos de vida histórica, até a sua elaboração. Se depois dela as lutas continuaram, se os seus 
princípios não satisfizeram plenamente o povo romano, se houve necessidade de sua modificação, 
isso foi o resultado de uma sociedade em constante evolução e não lhe obscurece o mérito nem lhe 
quebra o vigor, como obra legislativa das mais notáveis de todos os tempos” (in. A lei das XII 
Tábuas: fonte do direito público e privado, 4 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1972, p. 28-29). 
66  MAZEAUD, Henry y Leon Mazeaud / André Tunc. Tratado Teórico y Prático de la 
Responsabilidad Civil delictual y contractual, 5 ed., Tomo I, V. I, Buenos Aires: Ediciones 
Jurídicas Europa-América, 1957 
67 DIAS, José de Aguiar, ob. cit., p. 26. 
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[...] o prejudicado percebe que mais conveniente do que cobrar a retaliação seria 

entrar em composição com o autor da ofensa, que repara o dano mediante a 

prestação da poena, espécie de resgate da culpa, pelo qual o ofensor adquire o 

direito de perdão do ofendido”.  

 

 Daí porque do delito privado (delictum privatum)68 originou-se uma obrigação 

do ofensor para com o ofendido, chamada obligatio ex delicto, cujo objeto era a pena 

pecuniária. 

 

 Mas é a partir da chamada lex aquilia, de época incerta, mas provavelmente 

do século III a.C, que a responsabilidade extracontratual moderna se molda69. Com 

ela surge também a figura do delito civil de dano (damnum iniuria datum).  

 

 Originariamente, as sanções da lex aquilia só se aplicavam aos danos 

causados por atos positivos e consistentes em estrago físico e material da coisa 

corpórea70. Além desses requisitos, a lex aquilia exigia que a danificação fosse feita 

iniuria, isto é, contra a lei71. 

 

 O último capítulo da lex aquilia, ou seja, o damnum injuria datum, constitui a 

parte mais importante da lei, porque foi na sua aplicação, cada vez mais extensiva, 

que os jurisconsultos do período clássico, assim como os pretores, construíram a 

verdadeira doutrina romana da responsabilidade extracontratual. Concedida, a 

princípio, somente ao proprietário da coisa lesada, é mais tarde, por influência da 

jurisprudência, e com o passar do tempo estendida a outros tantos casos. 

 

                                                
68 Os mais importantes delitos privados no direito romano clássico eram: furto (furtum), roubo (rapina), 
dano injustamente causado (damnum iniuria datum) e injúria (iniuria). Estes eram, aliás, os únicos 
delitos privados do ius civile. 
69 Segundo Silvio Salvo Venosa a “Lex Aquilia foi um plebiscito aprovado provavelmente em fins do 
século III ou início do século II a.C., que possibilitou atribuir ao titular de bens o direito de obter o 
pagamento de uma penalidade em dinheiro de quem tivesse destruído ou deteriorado seus bens” (ob. 
cit., p. 22-23) 
70 A Lei Aquilia se distribuía por três capítulos. O primeiro tratava da morte a escravos ou animais. O 
segundo regulava a quitação por parte do adstipulador com prejuízo do credor estipulante. O terceiro 
e último capítulo da Lei Aquilia ocupava-se do damnum injuria datum, que tinha alcance mais amplo, 
compreendendo as lesões a escravos ou animais e destruição ou deterioração de coisas corpóreas. 
71 Conferir MARKY, Thomas. Curso elementar de Direito Romano, 8 ed., São Paulo: Saraiva, 1995, 
passim. 
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 A lex aquilia contribuiu para uma melhor especificação dos atos ilícitos, 

substituindo penas fixas, editadas por certas leis anteriores, pela reparação 

pecuniária do dano causado. Também foi a responsável por uma valoração relativa 

do dano, por influência da jurisprudência, de sorte que a reparação podia ser 

superior ao dano realmente sofrido72. 

 

 Também foi ela que introduziu a culpa como requisito essencial ao direito de 

reparação. Os jurisconsultos entenderam que a palavra iniuria não significava 

apenas o ilícito, o contrário à lei. Mas implicava, também, numa percepção da 

culpabilidade do autor do dano. Exigiu-se, pois, que o dano causado fosse praticado 

dolosa ou ao menos culposamente, sendo imputável também a mais leve 

negligência: in lege aquilia et levíssima culpa venit. 

 

 Foi, assim, a lex aquilia, a responsável pela cristalização da ideia de 

reparação pecuniária do dano, esboçando-se a noção de culpa como fundamento da 

responsabilidade73. Mas os textos autorizadores das ações de responsabilidade se 

multiplicaram a tal ponto que, no último estágio do direito romano, contemplavam, 

não só os danos materiais, mas também os próprios danos morais74. Do Direito 

Romano se extrai o fundamento da responsabilidade aquiliana do Direito Moderno, o 

qual, em sua essência, a ser o mesmo em todas as codificações dos povos cultos. 

 

2.3. A função punitiva no ordenamento jurídico Inglês: origem dos punitive 
damages 
 

 O desenvolvimento da responsabilidade civil nos sistemas anglo-saxões fez-

se sob o império do formalismo dos antigos writs, ou ações judiciárias. A não ser por 

meio dessas ações judiciárias, cujo número era limitado, não tinha a vítima do delito 

civil (tort)75 um meio judicial para reparação do dano. 

                                                
72 LIMA, Alvino. Culpa e risco, 2 ed., São Paulo: RT, 1999, p. 22-23 
73 DINIZ, Maria Helena, ob. cit, p. 12 
74 DIAS, José Aguiar, ob. cit., 28 
75 Afirmam Jonh C. P. Goldberg e Benjamin C. Zipursky: "The history of torts is equally one of 
continuity and discontinuity. As far back as 1250 AD English law recognized the right of a victim of an 
unjustified physical attack to sue his attacker for damages. By 1500, it recognized torts ranging from 
medical malpractice to defamation. In so doing, it embraced the idea the the law's fundamental tasks 
include the defining of wrongs and the empowering of victims to initiate court proceedings as a form of 
recourse". (In. The Oxford introductions to U.S. law Torts. Oxford: Oxford university press, 2010) 
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 No século XVII, a denominação de torts, até então usada apenas na doutrina, 

surge nos julgados. Segundo Roger Silva Aguiar76 (2011, p. 45) 

 
[...] os torts não encontram uma fácil definição sequer na própria doutrina inglesa. 

Traduzidos algumas vezes como "delito", os torts não são exatamente o ato ilícito 

causador de dano do direito romano-germânico. Em sua origem, os torts estavam 

ligados à figura dos writs - para cada tort um writ - e expressavam mais uma ofensa a 

um direito do que propriamente uma situação de dano".  

 

 A expressão torts generaliza-se, para designar o conjunto de delitos civis. O 

tort é a violação de uma obrigação imposta por lei e não por um contrato ou quase-

contrato, violação sancionada por uma ação de perdas e danos, visando uma 

reparação77. 

 

 Porém o início da feição atual da função punitiva da responsabilidade civil 

inicia-se na Inglaterra no século XIII, mais especificamente no Estatuto de 

Gloucester de 1278 que estabelecia treble damages (indenização triplicada) em 

casos envolvendo a antiga action of waste. No entanto, a função punitiva 

propriamente dita ganha seus contornos com o desenvolvimento dos punitive 

damages no século XVIII. 

 

 A doutrina, majoritariamente78, afirma que a primeira articulação explícita da 

doutrina dos punitive damages remonta 1763 e é encontrada no julgamento do 

célebre caso Wilkes v. Wood. O caso versava sobre um episódio envolvendo o jornal 

semanal The North Briton, o qual publicara artigo anônimo de conteúdo 

alegadamente ofensivo à reputação do rei George III pela assinatura do Tratado de 

Paris, favorável à Prússia79. 

 

 O Rei qualificou esse editorial como uma acusação pessoal grave, em 

consequência, Lord Halifax, secretário de Estado do rei, determinou a expedição de 

                                                
76 AGUIAR, Roger Silva. Responsabilidade civil. A culpa, o risco e o medo. São Paulo: Atlas, 2011 
77 LIMA, Alvino, ob. cit., p. 28 
78 Conferir CHAMATROPULOS, Demetrio Alejandro. Los daños punitivos en la Argentina. Buenos 
Aires: 2009, p. 27  
79 ANTUNES, Henrique Sousa. ob. cit., p. 86 
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mandado genérico (general warrant), autorizando a prisão dos suspeitos de 

envolvimento na publicação do artigo, sem identificá-los nominalmente. Foram 

presas 49 pessoas, dentre as quais o autor do artigo, John Wilkes, inflamado 

membro da oposição no Parlamento. Mensageiros do rei invadiram e reviraram a 

casa de Wilkes, forçando gavetas e apreendendo livros e papéis privados, sem 

inventariá-los. Wilkes, então, ajuizou uma action for trespass80 contra Mr. Wood, 

subsecretário de Estado, que havia pessoalmente supervisionado a execução do 

mandado. Demandou exemplary damages, ao argumentar que uma indenização 

reduzida não seria suficiente para impedir a prática de condutas semelhantes. O júri 

estabeleceu a soma, considerável para a época, de mil libras a título de punitive 

damages81. 

 

 O mesmo episódio deu origem ao caso Huckle v. Money. Este versava sobre 

a detenção de um modesto tipógrafo preso com base num mandado genérico. Por 

essa razão, ajuizou uma action for trespass, assault and imprisonment82. Embora os 

relatos do caso indiquem que ele tenha sido confinado por apenas seis horas e, 

nesse período, tenha recebido tratamento consideravelmente civilizado e cortês, o 

júri estabeleceu em seu favor punitive damages no montante de trezentas libras, 

quase trezentas vezes o salário semanal que ele recebia de seu empregador. Em 

sua apelação, o réu admitiu sua responsabilidade, mas sustentou que a indenização 

era excessiva, dado o curto período de tempo de confinamento e o civilizado 

tratamento dispensado à vítima, assim como a baixa renda e a posição econômica. 

Essa argumentação foi rejeitada por Lord Chief Justice Camden, que observou que, 

se o júri tivesse considerado apenas o dano pessoal (talvez vinte libras de 

indenização pudessem ser suficiente), mas concluiu que o júri fez bem em 

estabelecer exemplary damages, por entender que um policial entrar na casa de um 

homem com base em um mandado genérico, sem indicação do nome do 

                                                
80 Explica Roger Silva Aguiar que o trepass "contemplava aquelas situações em que uma pessoa 
tomava ou invadia, sem justa causa e mediante violência, a propriedade imóvel (trespass to land), 
móvel (trespass to chattels) de outrem ou, ainda, afetava a integridade física de uma pessoa 
(trespass to person). Para que o trespass ficasse caracterizado, era necessário que a ofensa se 
desse de forma direta sobre a coisa ou a pessoa da vítima". In. ob. cit., p. 48 
81 ANDRADE, André Gustavo Corrêa. Dano moral e indenização punitiva - Os punitive damages 
na experiência do common law e na perspectiva do direito brasileiro. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2009, p. 179 
82 Conferir, GOLDBERG, Jonh C. P. Goldberg e ZIPURSKY, Benjamin C. ob. cit., 352-359 
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investigado, para procurar evidências, constitui um dos mais ousados ataques à 

liberdade individual83. 

 

 Esses precedentes assentaram as bases da doutrina dos punitive ou 

exemplary damages, que poderiam ser invocados para punir os ofensores em casos 

de malícia, opressão ou fraude, ou seja, em casos nos quais o ato ilícito foi praticado 

de forma especialmente ultrajante. Afirma Henrique Sousa Antunes84 (2011, p. 88) 

que  

 
[...] a utilização viciosa de uma vantagem de índole física, social, econômica ou 

profissional sobre um outro membro da sociedade suscitava a preocupação com a 

realização de uma justiça que permitisse, efetivamente, restabelecer a paz social. Em 

síntese destas ideias, é sugestiva a identificação da liberdade, da utilidade social e da 

igualdade como os fundamentos e, simultaneamente, os limites da condenação em 

punitive damages. 

 

 Porém, apenas em 1964 que os contornos dos punitive ou exemplary 

damages vieram a ganhar linhas mais precisas com o julgamento do caso Rookes v. 

Barnard, no qual ficou estabelecida a natureza punitiva daquela sanção85. A partir 

desse precedente os punitive damages somente poderiam ser aplicados nas 

seguintes situações: 

 

1. Quando exista uma lei que os autorize expressamente; 

 

2. Em razão de ações ilícitas de agentes públicos na hipótese de condutas 

arbitrárias, opressivas ou eivadas de inconstitucionalidade contra pessoas de direito 

privado (naturais ou jurídicas); 

 

3. Quando o ofensor tenha atuado de modo premeditado, ou seja, sabendo de 

antemão que a fixação da reparação dos danos materiais ou morais são inferiores a 

benefício da conduta ilícita. 

 

                                                
83 ANDRADE, André Gustavo Corrêa. ob. cit., p. 179-180 
84 ANTUNES, Henrique Sousa. ob. cit., p. 88 
85 Conferir, GOLDBERG, Jonh C. P. Goldberg e ZIPURSKY, Benjamin C. ob. cit., 352-359 
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 De acordo com Fernando Racimo 86  (2004, p. 1031), o caso Rookes v. 

Barnard marca a aplicação dos punitive damages de modo muito pontual. Com 

efeito, Caroline Vaz87  (2009) completa esta ideia afirmando que as prestações 

punitivas e dissuasórias foram-se formando, assim, como standards do respeito pelo 

direito à reserva da vida privada e pela liberdade do indivíduo contra abusos de 

poder. Utilizava-se a responsabilidade civil para punir e dissuadir condutas 

consideradas infames, intoleráveis, humilhantes, vexatórias, agressivas ou mesmo 

violentas, numa sociedade regida por rigorosos padrões morais. 

 

2.4. A evolução e expansão dos punitive damages no ordenamento jurídico 
dos EUA 
 

 Os princípios fundamentais do Direito sobre os torts nos EUA surgem a partir 

do Direito Inglês. Eles permeiam a estrutura legal existente em todo o país, inclusive 

na Lousiana, onde o Direito Civil, por uma influência francesa, guarda semelhança 

com o sistema romano-germânico88. Contudo, tendo em vista que cada Estado 

norte-americano possui competência para elaborar seu próprio "Direito Civil" o tema 

tem um tratamento bastante difuso e com acentuadas diferenças regionais. 

 

 Nos EUA, os primeiros julgados a estabelecer os punitive damages foram 

registrados não muito tempo depois dos primeiros precedentes ingleses. No ano de 

1784, no precedente Genay v. Norris, autor e réu haviam concordado em resolver 

uma disputa em duelo com pistolas. Antes do duelo, porém, o réu convidou o autor 

para beber e fazer um drinque de reconciliação. Secretamente, colocou alguma 

substância nociva na bebida do autor, causando-lhe grande dor. Em consequência, 

a Corte considerou que o autor fazia jus a exemplary damages.  

 

 Posteriormente, no ano de 1791, no caso Coryell v. Colbough, foram 

estabelecidos punitive damages com função exemplar em ação fundada em quebra 

de promessa de casamento. No entanto, até o ano de 1830, os julgados não tinham 
                                                
86 RACIMO, Fernando. Panorama actual de los danõs punitivos em los Estados Unidos de 
América. Buenos Aires: JA , 2004 
87 VAZ, Caroline. Funções da responsabilidade civil: Da reparação à punição e dissuasão. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009, passin 
88  FLEMING, John Gunther; ZEKOLL, Joachim. Torts. In: CLARK, David S.; ANSAY, Tugrul. 
Introduction to the law of the United States. 2. ed. Londres: Kluwer Law International, 2002, p. 190. 
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fixado em bases sólidas a função dissuasória dos punitive damages, que eram ainda 

frequentemente empregados com motivação compensatória 89 90 . Em 1851, a 

Suprema Corte dos Estados Unidos deliberou que constituiria princípio bem-

estabelecido do common law a imposição pelo júri, em ações de indenização e em 

todos os casos de responsabilidade civil, de exemplary, punitive ou vindictive 

damages, tendo em consideração o grau da ofensa praticada pelo réu. 

 

2.5. Aspectos gerais da origem do contorno punitivo da responsabilidade civil 
no Direito Privado brasileiro 
 

 A punição no Direito Privado numa foi um tema tratado de forma sistemática 

no ordenamento jurídico brasileiro, o qual, certamente espelha o tratamento dado 

por outros sistemas normativos que nos influenciaram, especialmente os modelos 

francês, italiano e germânico. Diante disso, compreender a história do caráter 

punitivo da responsabilidade civil leva-nos, inevitavelmente, a um voo em diversos 

momentos e fases da própria história do privado brasileiro. Não se pretende uma 

análise profunda desta questão, até porque o presente estudo tem por objetivo 

compreender a função punitiva da responsabilidade civil na atualidade. Pretende-se, 

por meio de uma breve análise histórica do direito privado (especialmente do direito 

civil) demonstrar que a função punitiva  da responsabilidade civil sempre esteve 

entre nós, ora camuflada em outros institutos, ora segregada por questões políticas, 

ou simplesmente ignoradas pela dogmática civilística. 

 

 A história do Direito Privado brasileiro, está intimamente atrelada ao 

desenvolvimento do próprio Direito Civil, o qual compreende cinco fases: do 

descobrimento à codificação; o processo de codificação em si, a fase posterior ao 

CC/16 até a CF/88; a fase posterior à Constituição até a promulgação do CC/02; a 

atual fase. 

 
                                                
89 FLEMING, John Gunther; ZEKOLL, Joachim, ob. cit., p. 190 
90  Na época um dos mais importantes defensores da condenação em punitive damages foi o 
advogado Thomas Sedwick. Em 1847, escreveu que a lei "permits the jury to give what it terms 
punitory, vindictive, or exemplary damages; in other words, blends together the interest of society and 
the aggrieved individual, and gives damages not only to recompense the sufferer but to punish the 
offender". In A Treatise on the measure of damages (1847), na citação de SEBOK, Anthony J. What 
di punitive damages do? Why misunderstanding the history of punitive damages matters 
today, In Chicago-Kent law review, Vol. 78, 2003, p. 182 
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 Na primeira fase ainda se poderiam distinguir outras duas, de 1500 a 1808, 

época do Brasil Colônia, e de 1808 a 1889, época do Brasil Império. A fase do Brasil 

Colônia caracteriza-se pelo transplante das Ordenações Filipinas ao nosso território. 

A fase imperial é marcada pela proclamação da independência. Contudo, a lei de 20 

de outubro de 1823 determinou que continuasse em vigor as Ordenações, leis e 

decretos portugueses promulgados até 25 de abril de 1821, enquanto não criado um 

código civil. Pouco depois, a Constituição de 1824, no art. 179, XVIII, estabelecia: 

“organizar-se-á, quanto antes, um Código Civil e um Criminal, fundados nas sólidas 

bases da justiça e da equidade”91. 

 

 Em 1830, foi promulgado o Código Criminal do Império Brasileiro, o qual foi 

elaborado fielmente à recomendação contida no art. 179 da Constituição de 1824. 

No capítulo IV do Código, intitulado “Da satisfação”, já existiam regras seguras para 

apreciar os casos de responsabilidade civil como, por exemplo, a reparação natural, 

quando possível, a garantia de indenização, a contagem dos juros reparatórios, a 

solidariedade, a hipoteca legal, a transmissibilidade do dever de reparar e do crédito 

de indenização aos herdeiros, a preferência do direito de reparação sobre o 

pagamento das multas, entre outros. 

 

 José de Aguiar Dias92  (2006, p. 34) destaca que o Código Criminal do 

Império, no que diz respeito a estrutura do sistema, um aspecto negativo:  

 
[...] Só em um ponto destoava o sistema da sua superior inspiração: em subordinar a 

reparação, em princípio, à condenação, critério expressamente eliminado pelo art. 68 

da Lei no. 261, de 3 de dezembro de 1841, que adotou o princípio da independência 

dos dois juízos. 

 

 Infelizmente a mesma rapidez na elaboração do Código Criminal não ocorreu 

para a elaboração do Código Civil. Quase um século precisaria decorrer para que 

este último fosse elaborado. O primeiro passo ocorreu com a contratação de 

                                                
91 ALVES, José Carlos Moreira. A parte geral do projeto de código civil brasileiro (subsídios 
históricos para o novo código civil brasileiro). São Paulo: Saraiva, 2003, p. 3 
92 DIAS, José de Aguiar, ob. cit., p. 34 
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Teixeira de Freitas 93 94  para realizar como obra preparatória a chamada 

“Consolidação das leis civis”, em 15 de fevereiro de 185595. 

 

 Em três anos, Teixeira de Freitas concluiu a Consolidação. O trabalho 

realizado teve uma grande preocupação com a responsabilidade civil. A obra 

apresenta diversos dispositivos sobre o tema 96 . Mas é preciso destacar os 

dispositivos inseridos no Título III da Seção II (dos direitos pessoais nas relações 

civis) que tratavam dos delitos e do esbulho. Nos artigos que compunham o referido 

título, o autor procurou compatibilizar o tema da responsabilidade civil com a penal. 

Do artigo 798 ao artigo 810 o tema foi explorado em detalhes97. 

 

 Após a Consolidação de Teixeira de Freitas, outros projetos sobre a 

legislação civil foram elaboradas, mas sem a mesma repercussão98. Em 1899, 

Clóvis Beviláqua inicia a obra que deu origem ao Código Civil de 1916. Depois de 

                                                
93 Sobre a vida de Teixeira de Freitas relata Francisco dos Santos Amaral Neto: “Teixeira de Freitas, 
notável advogado e jurisconsulto, formado em direito pela Faculdade de Olinda, fundador e primeiro 
presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, foi contratado pelo Governo Imperial a 15.2.1855 
para consolidar a legislação civil, como primeiro passo para a elaboração de um código. Terminou 
seu trabalho em 1857, fazendo proceder a Consolidação das Leis Civis de notável introdução, síntese 
famosa da mais criativa teoria geral de direito da época” (In Revista de direito civil, ano 7, V. 24, São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 78) 
94 Sobre o processo de codificação do direito civil brasileiro e a importância  de Teixeira de Freitas 
neste processo conferir KARAN, Munir, In revista de direito civil, ano 8, V. 29, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, p.95 - 112 
95 ALVES, José Carlos Moreira, ob. cit., p. 3 
96 O tema da indenização permeia vários dispositivos da Consolidação. A matéria está presente no 
direito de família no tema da tutela e da curatela e das esponsais, no direito das sucessões, na 
matéria relativa às sociedades, e também nas relações contratuais. 
97  O texto dos artigos foi adaptado ao português atual para facilitar a compreensão do tema. 
Estruturalmente ele foi apresentado como no original, com exceção da grafia de algumas palavras: 
Art. 798 – Todo delinquente está obrigado a satisfazer o dano, que causar com o delito. 
Art. 799 – A indenização em todos os casos será pedida por ação civil. Não se poderá mais 
questionar sobre a existência de fato, e sobre quem seja seu autor, quando estas questões se achem 
decididas no crime. 
Art. 800 – A indenização será sempre a mais completa, que for possível; em caso de dúvida, será a 
favor do ofendido. 
Art. 801 – Para este fim o mal, que resulta à pessoa, e aos bens, do ofendido, será avaliado por 
arbítrios, em todas as suas partes, e consequências. 
Art. 802 – No caso de restituição, far-se-á esta da própria coisa, com indenização da deterioração; e, 
na falta dela, do seu equivalente. 
Art. 803 – Se a própria coisa estiver em poder de terceiro, será este obrigado a entrega-la, havendo a 
indenização pelos bens do delinquente. 
Art. 804 – Para se restituir o equivalente, quando não existir a própria coisa, será esta avaliada pelo 
seu preço ordinário, e pelo de afeição, contando que este não exceda a soma daquele. 
Art. 806 – Quando o crime for cometido por mais de um delinquente, a satisfação será às custas de 
todos; ficando, porém, cada um deles solidariamente obrigado. 
98 Podemos citar o trabalho o incompleto de Nabuco de Araújo (1872), os apontamentos de Felício 
dos Santos (1881), o projeto de Coelho Rodrigues (1893). 
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duas revisões, o Projeto foi submetido, em novembro de 1900, ao Congresso 

Nacional, após longa tramitação na Câmara e no Senado, foi ele aprovado em 

sessão da Câmara dos Deputados realizada em 26 de dezembro de 1915. 

Sancionado em 1º de janeiro de 1916, entrou o Código Civil brasileiro em vigor em 

1º de janeiro de 1917. 

 

 Mas o CC/16 nascera antiquado em relação ao problema da responsabilidade 

civil99. Conservador ele foi, assim, produto de sua época e das forças sociais 

dominantes no meio em que surgiu. Muitos afirmavam que os projetos anteriores, 

especialmente a Consolidação de Teixeira de Freitas, eram muito mais avançados. 

Curiosamente uma lei especial objetivando a responsabilidade das estradas de ferro 

– Lei no. 2.681, de 07 de dezembro de 1912, já tinha um teor mais avançado de que 

a doutrina contida no Código Civil. 

 

 Após a criação do CC/16, outras normas foram criadas para disciplinar temas 

mais específicas, as quais incluíram regras sobre responsabilidade civil. Em muitas 

dessas normas, algumas, inclusive, já revogadas já traziam normas relativas ao 

caráter punitivo desta disciplina. São três diplomas que merecem um destaque 

especial. 

 

 O primeiro é a Lei no. 4.117 de 1962 (Código Brasileiro de 

Telecomunicações), em seu art. 84, já indicava que o juiz deveria, ao fixar a 

indenização do dano moral, levar em consideração a situação econômica do ofensor 

e a intensidade do ânimo de ofender e a repercussão da ofensa. Ao afirmar que o 

valor da indenização deve tomar como parâmetro a repercussão da lesão, percebe-

se que o legislador teve como objetivo atribuir um quantum indenizatório maior às 

condutas mais desviantes com um propósito único de penalizar o ofensor. A 

segunda é a  Lei no. 5.250 de 1967 (Lei de Imprensa), declarada inconstitucional 

pelo STF, no dia 30/4/2009, no julgamento da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 100 . No seu art. 53, dispunha que no arbitramento da 

indenização em reparação do dano moral, o juiz terá em conta, notadamente, "a 
                                                
99 O código de 1916 tinha o sistema da responsabilidade fundada na culpa (art. 159) com uma única 
hipótese de responsabilidade objetiva em seu art. 1.529, relativo à responsabilidade por queda ou 
lançamento de objetos. 
100 Conferir ADPF 130, Rel.  Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 30/04/2009 
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intensidade do dolo ou o grau da 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". Ao tratar do tema, 

André Gustavo Corrêa de Andrade101 (2009, p. 235) afirma que  

 
[...] a intensidade do dolo ou o grau de culpa do ofensor, sua situação econômica e o 

fato de ele ter sido anteriormente condenado são fatores que não se relacionam com 

a finalidade compensatória da indenização: assinalam, claramente, a finalidade 

punitiva da sanção". 

 

 Finalmente, o último diploma normativo antes do início da vigência do CC/02, 

o qual trouxe um contorno normativo mais próximo de uma cláusula geral para a 

aplicação da função punitiva no ordenamento brasileiro foi introduzida no CDC. No 

art. 16, dispositivo este que foi excluído pelo veto presidencial, estabelecia que "se 

comprovada a alta periculosidade do produto ou do serviço que provocou o dano, ou 

grave imprudência, negligência ou imperícia do fornecedor, será devida multa civil 

de até um milhão de vezes o Bônus do Tesouro Nacional - BTN, ou índice 

equivalente que venha substituí-lo, na ação proposta por qualquer dos legitimados à 

defesa do consumidor em juízo, a critério do juiz, de acordo com a gravidade e 

proporção do dano, bem como a situação econômica do responsável".  

 

 O veto presidencial considerou que os dispositivos ora vetados criam a figura 

da "multa civil", sempre de valor expressivo, sem que sejam definidas a sua 

destinação e finalidade. O referido veto sofreu diversas críticas da doutrina, a qual 

se destaca aquela apresentada por Zelmo Denari 102  (2011, p. 217), autor do 

anteprojeto do CDC, o qual afirmou "que o propósito do legislador foi o de criar a 

figura da multa civil, verdadeira sanção judicial, cuja aplicação foi confiada ao 

prudente arbítrio do juiz, único responsável pela sua cominação nos estritos casos 

submetidos à apreciação do Poder Judiciário". 

 

 

 

                                                
101 ANDRADE, , André Gustavo Corrêa de. ob. cit., p. 235 
102 DENARI, Zelmo. Código brasileiro de defesa do consumidor: Comentado pelos autores do 
anteprojeto / Ada Pellegrini Grinover...[et. al]. 10a. ed., Vol. I., Rio de Janeiro: Forense, 2011. 



 50 

 

CAPÍTULO 03 - Objeções à aplicação da função punitiva na responsabilidade 
civil 

 

3.1. Aspectos introdutórios do capítulo 
 

 O redimensionamento das funções de uma categoria ou instituto jurídico, para 

atender a uma nova realidade social, a qual não era considerada digna de tutela 

anteriormente, traz como resultado inevitável críticas que se aferraram a dogmas 

ultrapassados. Este é o atual problema da função punitiva, dada a insistência de 

atribuir-se à responsabilidade civil, como se integrasse sua própria natureza, um 

caráter estritamente reparatório, sem nenhum elemento de punição ou 

exemplaridade.  

 

 Muitas dessas objeções são apresentadas de forma isenta e científica. 

Outras, no entanto, possuem um forte apelo emocional e motivadas pelo temor dos 

efeitos da aplicação desta função nas relações socioeconômicas. As principais 

objeções serão apresentadas nos itens a seguir e refutadas uma a uma, justamente 

para demonstrar a fragilidade dos argumentos contrários à função punitiva. 

 

3.2. A violação do princípio da legalidade pela aplicação da função punitiva da 
responsabilidade civil 
 

 A principal crítica que a função punitiva da responsabilidade sofre tem bases 

constitucionais. Parte da doutrina afirma que a sua adoção implicaria numa violação 

direta ao princípio da legalidade insculpido no inciso XXXIX do art. 5o. da CF/88, o 

qual traz uma máxima bastante difundida: nulla poena sine lege. Sobre o tema, 

explica Gilmar Ferreira Mendes103 (2009, p. 635) que "a prática de um ato, ainda que 

reprovável de todos os pontos de vista, somente poderá ser reprimida penalmente 

se houver lei prévia que considere a conduta como crime". Portanto, a formulação 

"não há pena" contida no dispositivo em comento revela que as sanções criminais 

somente poderão ser aplicadas se previamente previstas em lei.  

                                                
103 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
635 
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 Do argumento da reserva legal para a tipificação penal, aqui incluindo o crime 

em si e a sua respectiva pena, a doutrina afirma que qualquer imposição punitiva no 

âmbito da responsabilidade civil estaria fadada a um vício de inconstitucionalidade, 

pois não há (supostamente) uma norma que autorize a aplicação deste mecanismo 

em nosso ordenamento jurídico positivo104. 

 

 De fato, a tese da violação do princípio da legalidade é sedutora. Contudo, 

extremamente absurda. A absurdidade é patente por um fato óbvio: a 

responsabilidade civil somente pretende punir atos ilícitos, os quais são previstos 

expressamente na lei, sejam no CC/02 (art. 186 e 187) ou em normas 

extravagantes. Aliás, nem poderia ser de outra forma. Explica Hans Welzel105 (S/D, 

p. 77) que a antijuridicidade é una e idêntica para todos os setores do Direito, ou 

seja, o aparato sancionatório do Direito Civil possui as mesmas bases 

constitucionais do Direito Penal. Os direitos subjetivos são atribuídos na perspectiva 

da estabilidade coletiva. Como consequência, as implicações civis da conduta lesiva 

encontram o mesmo fundamento retributivo das consequências penais do 

comportamento106. 

 

 A verdade oculta no apelo à violação do princípio da legalidade para afastar a 

aplicação da função punitiva reside, pois, em aceitar ela não apresenta a mesma 

rigidez do direito penal e, portanto, a ela não é aplicável a determinabilidade ou 

precisão do tipo penal. A responsabilidade civil foi, é e sempre será um campo da 

dogmática construído por cláusulas gerais e conceitos indeterminados, as quais 

naturalmente tem uma natureza aberta e fluida. É certo, todavia, que o manuseio da 

função punitiva da responsabilidade civil não deve acarretar a não determinabilidade 

objetiva da condutas proibidas.  

                                                
104 Conferir ROSENVALD. Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena 
civil. São Paulo: Atlas, 2013, p. 53-55. 
105 WELZEL. Hans. Derecho penal aleman: Parte General. Santiago: Editorial jurídica de Chile, S/D, 
p. 77 
106 Explica Allan Beever que "the rights upon which tort law is based are justified by distributive justice 
and responses to the violation of those rights proceed in accordance with retributive justice. Tort law 
has the same structure as criminal law. It is no surprise, them, that many common lawyers think that 
punishment is necessarily out of place in that law with bewilderment". In. Justice and punishment in 
tort: A comparative theoretical analys, In Justififying private law remedies, Oxford/Portland, 
Oregon, 2008, p. 290. 
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 Com efeito, ensina Jorge Figueiredo Dias107 (2004, p. 174) que 

  
[...] o critério decisivo para aferir do respeito ao princípio da legalidade (e da 

respectiva constitucionalidade da regulamentação) residirá sempre em saber se, 

apesar da indeterminação inevitável resultante da utilização desses elementos, do 

conjunto da regulamentação típica deriva ou não uma área e um fim de proteção da 

norma claramente determinadas. 

 

 Compreender o princípio da legalidade e a máxima nulla poena sine lege, sob 

o prisma da função punitiva da responsabilidade civil, exige o afastamento do 

intérprete do que Peter Häberle108 (2002, p. 12) chama de interpretação de uma 

"sociedade fechada", o qual se concentra, primariamente, na interpretação 

constitucional dos juízes e nos procedimentos formalizados. Esta modelo 

interpretativo não se ajusta às novas exigências sociais e ao atendimento do 

interesse público, bem como às teorias jurídico-funcionais. Dessa forma, é 

necessário recorrer a novos parâmetros de interpretação constitucional que sejam 

tanto mais abertos quanto mais pluralista for a sociedade109. Com efeito, concluiu 

Peter Häberle110 (2002, p. 27) que  

 
[...] para uma liberdade científica, concebida de modo pluralista e processualmente 

orientada, deve-se partir da ideia de que o legislador cria uma parte da esfera pública 

e da realidade da Constituição, ele coloca acentos para o posterior desenvolvimento 

dos princípios constitucionais. Ele atua como elemento precursor da interpretação 

constitucional e do processo de mutação constitucional. 

 

 Com esta hermenêutica aberta, a compreensão do princípio da legalidade, 

sob a ótica da função punitiva da responsabilidade civil, impõe uma nova 

conformação mais líquida para garantir a efetividade do aparato punitivo do Estado, 

garantindo o acesso de todas as forças e pleitos da comunidade política111. Ao tratar 

do tema, Henrique Sousa Antunes 112  (2011, p. 22) afirma que o princípio da  

                                                
107 DIAS, Jorge Figueiredo. Direito Penal: Parte geral. T. 1, Coimbra: 2004, p. 174.  
108  HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da 
constituição: contribuição para a interpretação pluralista e "procedimental" da constituição. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 12 
109 HÄBERLE, Peter. ob. cit., p. 13-14 
110 HÄBERLE, Peter. ob. cit., p. 27 
111 HÄBERLE, Peter. ob. cit., p. 23 
112 ANTUNES, Henrique Sousa. ob. cit., p. 22 
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legalidade pode sofrer uma "diluição". Dessa forma, o "legislador é dispensado de 

prever, com exactidão, a conduta ilícita sancionável". A norma jurídica, incluindo 

especialmente aquelas com caráter principiológico, não é uma decisão prévia, 

simples e acabada; há de se indagar sobre os participantes no seu desenvolvimento 

funcional, sobre as forças ativas da law in public action (personalização, pluralização 

da interpretação constitucional). Constituição é, nesse sentido, mais do que um 

espelho da realidade, mas sim sua verdadeira fonte de luz, na precisa metáfora de 

Peter Häberle113 (2002, p. 30-31). 

 

 Com uma hermenêutica constitucional aberta, é possível conceber diferentes 

graus de aplicação do princípio da legalidade. Dessa maneira, quando a punição 

encontra-se inserida em um sistema repressivo diverso do Direito Penal as garantias 

podem ser flexibilizadas, justamente para atender um outro princípio, qual seja, o da 

proporcionalidade. Uma das expressões da proporcionalidade é a adequação, a qual 

exige que as medidas adotadas se mostrem aptas a atingir os fins pretendidos. 

Dessa forma, ao interpretar de maneira restritiva o princípio da legalidade, na 

tentativa de afastar a aplicação da função punitiva da responsabilidade civil, 

vivencia-se uma conformação do texto da constitucional rígido e incompatível com o 

Estado Democrático de Direito CF/88114. 

 

 É importante sublinhar, inclusive, que a tendência de flexibilização encontra-

se bastante desenvolvida no próprio Direito Penal. A doutrina especializada no tema 

argumenta que  a vigência das regras de imputação e dos princípios de garantia 

típicos, podem ser graduados em função do concreto modelo sancionatório. Jesús-

Maria Silva Sánchez115  (2013, p. 182-183), para ilustrar esta tendência, traz a 

posição desenvolvida por Hassemer. Este autor pretende construir um "direito de 

intervenção" entre o Direito Penal e o Direito Civil para ilícitos em matéria 

econômica, ecológica etc. Tal direito seria menos pretensioso no que se refere às 

garantias materiais e processuais, mas, ao mesmo tempo, disporia de sanções 

menos intensas que as penais tradicionais. Mas, sem dúvida a melhor proposta 

envolvendo a flexibilização do princípio da legalidade para efeitos punitivos é a 
                                                
113 HÄBERLE, Peter. ob. cit., p. 30-31 
114 MENDES, Gilmar Ferreira. ob. cit., p. 634-366 
115 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal 
nas sociedades pós-industriais. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 182-183 
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posição própria Jesús-Maria Silva Sánchez. O autor argumenta que o Direito Penal 

possui o que ele denomina de "velocidades". A primeira é representada pelo Direito 

Penal na sua essência, da tutela dos bens jurídicos mais sensíveis, na qual, 

segundo o próprio autor, "haveriam de manter rigidamente os princípios políticos-

criminais clássicos, as regras de imputação e os princípios processuais"116. Já o 

Direito Penal de segunda velocidade, diz respeito à questões cujo aparato 

sancionador teria aptidão para ser tratada por um outro ramo do Direito, seja o 

Direito Civil ou o Direito Administrativo, pois versa sobre bens jurídicos que não 

exigem um aparato garantista acentuado. Para este Direito Penal os "princípios e 

regras poderiam experimentar uma flexibilização proporcional à menor intensidade 

da sanção"117. É justamente nesse contexto do Direito Penal de segunda velocidade 

que a função punitiva da responsabilidade civil é inserida. 

 

 Não poderíamos deixar de analisar uma outra crítica feita à aplicação da 

função punitiva derivada do princípio da legalidade: as garantias constitucionais do 

processo penal. Da mesma forma que o princípio, as garantias do Processo Penal 

devem ser, obviamente, respeitadas mas com uma necessária flexibilização pelos 

argumentos utilizados para o princípio da legalidade. Justamente porque existe um 

fundamento diverso para a aplicação das garantias do réu em uma ação cível em 

comparação com uma ação penal. Afirma-se, em geral, o princípio da suficiência do 

Processo Civil, para tornar efetivo o contraditório e a ampla defesa na hipótese de 

aplicação da função punitiva118. 

 

 Em apertada síntese, é possível concluir que a correta conformidade do 

princípio da legalidade, e da máxima nulla poena sine lege, à função punitiva da 

responsabilidade civil, exige, como bem observa Gustavo Zagrebelsky119 (2009), que 

o Direito retome à realidade conformando concretamente os princípios jurídicos à 

realidade social, não cabendo sua limitação à leitura fechada do texto legal, não 

basta considerar o “direito nos livros” e sim “o direito em ação”, não basta “validade 

lógica” e sim “validade prática”. Quantas vezes o significado da norma é um abstrato 
                                                
116 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, p. 193 
117 Ibid. 
118 CARVAL, Suzanne. La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée. Paris: LGDJ, 
1995, 230 
119 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Madrid: Editorial Trotta, 
2009, passin 
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e outro um concreto? O verdadeiro Direito não é formado por uma norma abstrata, 

mas pela sua compreensão diante das condições reais de seu funcionamento. 

 

3.3. A falta de aptidão punitiva da responsabilidade civil 
 

 Uma outra ponderação contrário à função punitiva esbarra na própria 

compreensão da responsabilidade civil em sentido amplo. Grande parte da doutrina 

limita o estudo desta disciplina à obrigação de indenizar120. Esta limitação permitiu 

um reducionismo dogmático excessivo, contribuindo para que muitos autores 

afirmassem que a responsabilidade civil não possui qualquer mecanismo ou aptidão 

punitiva válida.  

 

 Seus detratores valem-se dos mais variados argumentos: a função punitiva 

da responsabilidade civil é um mecanismo barbárico, um resíduo de um direito 

ultrapassado, um retrocesso aos tempos primitivos e em detrimento da conquista 

gradativa da liberdade dos indivíduos perante o Estado nas sociedades modernas. 

Apenas exemplificando, no caso Fay v. Parker, em 1872, o Juiz Foster considerou 

que "a punição, no âmbito dos remédios civis, está fora de seu lugar, é irregular, 

anômala, excepcional, injusta, não científica, para não dizer absurda e ridícula. É 

uma heresia monstruosa, uma excrescência doente e impensada, que deforma a 

simetria da estrutura do direito"121. 

 

 Na essência, o que a doutrina reducionista da responsabilidade civil procura 

sublinhar é a ideia de que a função punitiva surge em contraste com uma suposta 

separação límpida entre a esfera do Direito Civil (ressarcitório) e do Direito Penal 

(punitivo)122. A simplicidade desta distinção denuncia sua imprecisão. As sanções 

civis, em diversos casos, têm o mesmo colorido punitivo das sanções penais. As 

lesões envolvem, em muitas oportunidades, a ofensa simultânea a interesses 

individuais e coletivos, conjugados de tal modo que se revela inoperante a distinção. 

Assim, sucede, por exemplo, no inadimplemento da obrigação alimentar, na 
                                                
120 Conferir Viney, Geneviène. Tratado de derecho civil. Introducción a la responsabilidad. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 162-163  
121 STREET, Thomas Atkins. The theory and development of common-law actions. Washington: 
Beard books, 1999, p. 481 
122 MOSCATI, Enrico. Pena privata e autonomia privata. In: BSUNELLI, Francesco; SCALFI, 
Gianguido (Orgs.). Le pene private. Milano: Giuffrè, 1985, p. 329 
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publicidade enganosa e abusiva, na cobrança indevida de dívidas etc. Daí é forçoso 

concluir que a questão da propriedade das sanções punitivas é, pois, um aspecto 

político e não propriamente técnico-jurídico.  

 
 Entre os penalistas, nada obstante serem especialistas em matéria de pena, 

não se consegue dissipar a dúvida existente sobre a delimitação exata da matéria 

penal da matéria civil. Nada de profícuo se extrai, quando da procura da essência da 

norma jurídico-penal, em termos de distinção das normas não penais. É comum a 

afirmação que a norma jurídico-penal tem a natureza de proposição imperativa e 

endereça-se a todos os cidadãos genericamente considerados, por meio de 

mandatos ou proibições implícita e previamente formulados, na qual se descreve o 

comportamento humano como pressuposto da consequência jurídica. Diante disso, 

seria um entendimento disparatado aceitar que prescrições, comandos abstratos 

imperativos, os quais, em face de seu descumprimento, estipulassem uma punição 

fora do campo de alcance da norma penal? A resposta é naturalmente negativa, 

justamente porque as normas jurídicas como um todo tendem a ser um comando 

abstrato e imperativo, donde seu desrespeito acarreta uma sanção.  

 

 Ao Direito compete, pois, regular e sistematizar as relações sociais, traçar o 

liame do proibido e do permitido ao cidadão.  Diante de tal intelecção fica mais 

compreensível o motivo da indistinção dos ilícitos penais e não penais. Com efeito, 

Rogério Greco123 (2013, p. 142) explica que  

 
[...] quando falamos em ilicitude, estamos nos referindo aquela relação de 

contrariedade entre conduta do agente e o ordenamento jurídico. Temos ilícitos de 

natureza penal, civil, ou administrativa, etc. Será que existe alguma diferença entre 

eles? Ou, numa divisão somente entre ilícito penais e ilícitos não penais, podemos 

vislumbrar alguma diferença? Na verdade não existe diferença alguma. Ocorre que o 

ilícito penal, justamente pelo fato de o direito penal proteger os bens mais 

importantes e necessários a vida da sociedade, é mais grave. Também aqui o critério 

de distinção é político. O que hoje pode ser um ilícito civil amanhã poderá vir a ser 

um ilícito penal. O legislador, sempre observando os princípios que norteiam o direito 

penal, fará a seleção dos bens que a este interessam mais de perto, deixando a 

proteção dos demais a cargo dos outros ramos do direito.  

                                                
123 GREGO, Rogério. Curso de direito penal. Vol. I. 15. ed. Impetus: São Paulo, 2013, p. 142 
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 Na mesma linha de argumentação, afirma Henrique Sousa Antunes (2011, p. 

22)124 que  

 
[...] falham as razões que apropriadamente fundamentam a legitimidade da discussão 

sobre a inclusão de sanções punitivas privadas entre os efeitos da responsabilidade 

civil nos ordenamentos da família romano-germânicas. (...) O tema suscita a questão 

da fidelidade do direito privado à justiça correctiva. 

 

 E o que de importante se extrai de todo o exposto? A resposta é simples: a 

responsabilidade em geral, seja ela civil, seja penal, tem aptidão punitiva. O fato do 

direito penal ter uma carga punitiva mais evidenciada, em momento, reduz a 

importância da função punitiva do Direito Civil. Muito pelo contrário. O fato da 

responsabilidade civil apresentar um caráter punitivo demonstra sua transcendência 

no sistema jurídico-penal de sanções e na fixação da pena.  

 

 Nessa linha de pensamento, seria cabível interpretação da norma  

constitucional em sua valoração e efetividade por meio da qual a responsabilidade 

civil fosse limitada à função reparatória, indenitária? Não, a previsão constitucional 

deve estabelecer atuação da  norma da responsabilidade civil em todas as 

situações, inclusive em sua função punitiva, do contrário, todas as punições civis 

presentes no Código Civil seriam inconstitucionais, pensamento indefensável. 

 

 A punição num sentido amplo encontra-se numa zona cinzenta, sendo o que 

realmente importa é a lesão do direito, seja individual ou coletivo.  

 

 Finalmente, cumpre observar que a retomada da função punitiva da 

responsabilidade civil surge justamente num momento em que se questiona a 

efetividade do Direito Penal. Diversas são as vozes que afirmam uma crise de 

legitimidade deste ramo. Cláudio do Prado Amaral125 (2005, p. 119-120) apresenta 

                                                
124 ANTUNES, Henrique Sousa. ob. cit., p. 22 
125 AMARAL, Cláudio do Prado. Despenalização pela reparação de danos: a terceira via. Leme: J. 
H. Mizuno, 2005 
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oito argumentos que justificam essa situação, os quais serão apresentados 

sinteticamente a seguir: 

 

1) A pena, principalmente na sua manifestação mais drástica (pena privativa de 

liberdade), representa uma violência institucional, o que no Estado Democrático de 

Direito exige reforço de legitimação ante as implicações que traz para a órbita das 

necessidades reais do indivíduo; 

 

2) Os órgãos persecutórias penais (polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, etc.) 

não representam, nem tutelam, interesses comuns a todos os membros da 

sociedade, mas apenas de alguns grupos; 

 

3) O funcionamento do Direito Penal é altamente seletivo, porque ao proteger bens e 

interesses intervém diretamente no processo de seleção e recrutamento da clientela 

do sistema, como resulta evidente pelo exame da população carcerária; 

 

4) O sistema punitivo produz mais problemas que aqueles que pretende e consegue 

resolver. Reprime os conflitos antes de tentar compô-los. Ou, tentando resolvê-los, 

faz com que surjam outros mais graves; 

 

5) O sistema punitivo em sua organização e funcionamento é incapaz de realizar a 

função útil de defesa social e da teoria dos fins da pena; 

 

6) Os bens jurídicos assumem um colorido funcionalizado, isto é, há uma tendência 

de expansão dos sistemas punitivos para uma tutela de bens jurídicos difusos e de 

funções, bem como para a progressiva antecipação da esfera de tutela, que por sua 

vez é fonte geradora de hipertrofia penal; 

 

7) A produção penal legislativa rege-se por um caráter simbólico, voltado para 

apaziguar anseios populares e sufocar clamores ordenados pela mídia. Busca-se na 

solução legiferante penal a saída aparente para contingências sociais aflitivas 

urgentes. Com isso, desconsideram-se os princípios de fragmentariedade e 

subsidiariedade e o caráter de ultima ratio do direito penal; 
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8) O Direito Penal assume o papel de se pôr a serviço do Estado para controlar os 

riscos derivados da crescente especialização das atividades e desenvolvimento 

tecnológico. A esta apropriação indébita do Direito Penal pelo Poder Público 

costuma designar-se a "administrativização" deste ramo. 

 

 Como bem observa, novamente, Cláudio do Prado Amaral (2005, p. 121), "o 

estudo do fim de intimidação geral da pena prevista in abstracto (prevenção geral) 

revela que os delinquentes abstêm-se de praticar os delitos não em função da 

gravidade da pena, mas da possibilidade de serem descobertos"126. Essa também é 

a lição que se extrai da obra de Claus Roxin 127  (2000). Este autor critica a 

potencialidade do direito penal para fins de intimidação ao medo que o indivíduo tem 

em ser descoberto (eficácia da vigilância, da persecução e da investigação policial), 

atribuindo menor relevo à pena considerada em sua intensidade e gravidade como 

móvel intimidador. Hoje, sabe-se que somente uma pequena parte das pessoas com 

tendências à criminalidade cometem o delito com tanta premeditação e cálculo que 

lhes possa restar afetado o ânimo de delinquir pela intimidação com a pena. 

 

 Como a crise do Direito Penal é o fator de ignição e de motivação para a 

procura de outras vias de solução de conflitos dentro das instâncias formais de 

controle social do Estado, a função punitiva da responsabilidade civil surge como 

uma "nova via", a qual se revela mais eficiente para um controle social de condutas 

ilícitas, tendo em vista a repercussão negativa que ela cria sob o patrimônio do 

ofensor.  

 

3.4. Excessos ao arbitrar valores a título punitivo 
 

 Uma outra resistência à aplicação da função punitiva da responsabilidade civil 

decorre, em boa parte, de notícias acerca de excessos cometidos em várias 

decisões judiciais, principalmente da jurisprudência americana. Com efeito, 

argumenta Carlos Roberto Gonçalves128 (2009, p. 575) afirma que:  

 
                                                
126 AMARAL, Cláudio do Prado. ob. cit., p. 121 
127 ROXIN, Claus. Autoría y dominio del hecho en derecho penal. 7. ed. Madrid: Marcial Pons, 
2000, passin 
128 GONÇALVES, Carlos Roberto. ob. cit., p. 575 
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[...] é sabido que o quantum indenizatório não pode ir além da extensão do dano. 

Esse critério aplica-se também ao arbitramento do dano moral. Se este é moderado, 

a indenização não pode ser elevada apenas para punir o lesante. A crítica que se 

tem feito à aplicação, entre nós, das punitive damages do direito norte- americano é 

que elas podem conduzir ao arbitramento de indenizações milionárias. 

 

 No que concerne às decisões proferidas pela Justiça Americana, existem 

muitas histórias, algumas delas verdadeiramente lendárias sobre a aplicação dos 

punitive damages 129 . Há também em um excesso de sensacionalismo, 

principalmente a suposta fixação de cifras milionárias a título punitivo. Com efeito 

sempre que se procura exemplificar os malefícios de uma indenização punitiva, faz-

se remissão a casos paradigmáticos do direito norte-americano, caracterizados por 

condenações absurdas, induzindo os mais desavisados a crer que a tônica dos 

punitive damages é criar novos ricos. Os casos emblemáticos giram sempre em 

torno dos  leading cases  do Ford Pinto (Grimshaw v. Motor Go), o caso MER29 

(Roginsky v. Richardson-Merrel, Inc) e o caso BMW of  North America v. Gore, os 

quais são trazidos à baila em razão do alto valor envolvido na apuração dos valores 

indenizatórios130. 

 

 Os valores dos punitive damages são frequentemente reduzidos pelas cortes 

superiores estaduais, quando não o são pelo próprio juiz togado que preside o 

julgamento, para patamares bem-inferiores131. A própria Suprema Corte dos Estados 

Unidos tem exercido, como se verá em capítulo adiante, controle sobre a 

razoabilidade e a proporcionalidade dos valores punitivos. Em estudo publicado pelo 

Bureau of justice Statistics132, no  ano de 2005, ilustra que o valor médio pago a 

título de punitive damages foi de US$ 50.000,00. 

 

 O sistema judicial brasileiro apresenta muito menos riscos de indenizações 

desmesuradas do que o americano, em que, ordinariamente, o julgamento das 

                                                
129 LOURENÇO, Paula Meira. A função punitiva da responsabilidade civil. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2006, p. 173-175 
130 SUNSTEIN. Cass R. Punitive damages: how juries decide. Chicago: The University of Chicago 
Press, S/D, p. 1-4 
131 SUNSTEIN. Cass R. ob. cit, p. 132 
132 COHEN, Thomas H e HARBACEK, Kyle. Punite damage awards in state courts 2005. Bureau of 
justice statistics. Disponível em http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=2376. Acesso em 
14/02/2012 
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causas de responsabilidade civil é atribuído a um júri, composto de pessoas leigas, 

sem a capacitação técnica e a experiência de um juiz profissional133. Além disso, o 

próprio sistema recursal constitui garantia suficiente contra os excessos 

eventualmente cometidos na fixação da indenização, os quais são objeto de controle 

pelo STJ. Na Ementa do Acórdão dos Embargos de Declaração no REsp 

222525/MA134, o Ministro Ari Pargendler afirma que "se os valores fixados a título de 

dano moral são exorbitantes a primo oculi, sem necessidade do reexame da prova, o 

Superior Tribunal de Justiça pode reduzi-los sem exceder o âmbito de sua 

competência (...)". 

 

 Na jurisprudência brasileira, são relativamente reduzidos os julgados que 

fixam indenizações milionárias. Os raros casos constituem uma deturpação, 

decorrente da falta de observância pelo julgador do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Contudo, esse desvirtuamento não é capaz, por si só, como 

pretendem os opositores da função punitiva, de desmerecer a aplicação de um 

mecanismo punitivo específico na responsabilidade civil. 

 

3.5. Enriquecimento sem causa da vítima 
 

 Muito frequente para afastar a aplicação da função punitiva da 

responsabilidade civil reside no fato da fixação de uma soma não relacionada com 

seu dano, mas com a reprovabilidade da conduta do seu causador, causaria um 

enriquecimento sem causa, injustificado ou indevido para a vítima. 

 

 Os benefícios buscados pela indenização punitiva transcendem a 

circunstância de a vítima vir a obter um valor superior ao que normalmente lhe seria 

destinado como compensação do dano. Com efeito, as vantagens obtidas com a 

aplicação desta função podem trazer para a coletividade um benefício maior que 

torna irrelevante o ganho econômico da vítima. Matilde Zavala de Gonzales135 (1999, 

p. 575), ao tratar do tema, argumenta que por sobre esse enriquecimento 

injustificado prevalecem interesses sociais tendentes a educar e desestimular 
                                                
133 SUNSTEIN. Cass R. ob. cit., p. 145 
134 EDcl no REsp 222525/MA, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 15/05/2000, DJ 01/08/2000. 
135 Conferir GONZALES, Matilde Zavala de. Resarcimiento de Daños. Pressupuestos y funciones 
del derecho de daños. T. 4, Buenos Aires: Editoral Hammurabi, 1999 
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condutas que atingem a comunidade, assim como destruir consequências 

indesejáveis de uma situação lesiva que não se remedeiam com a reparação do 

dano. 

 

 Essa corrente, embora majoritária, dá ao dispositivo uma interpretação 

indevida. É verdade que o enriquecimento sem causa funciona como baliza na 

determinação do quantum da função punitiva, assim como na função compensatória. 

Porém ele não exclui a destinação do punitive damage à vítima. 

 

 O enriquecimento sem causa só se caracteriza quando a causa não for justa, 

ou seja, quando não houver nenhum fato que lhe dê sustentação. Nessa linha de 

raciocínio, se o dano foi praticado de forma injusta pelo ofensor é perfeitamente 

possível sim que a vítima possa auferir os valores definidos na indenização, mesmo 

decorrentes de uma punição. Trata-se de uma situação similar ao que ocorre na 

aplicação da multa processual. 

 

 Reforçando o argumento, cabe neste particular, a justa ponderação de Maria 

Celina Bodin de Moraes136 (2009, p. 263): "o enriquecimento, se estiver servindo 

para abrandar os efeitos nefastos da lesão à dignidade da pessoa humana, é mais 

do que justificado: é devido". Ademais, o argumento se enfraquece ainda mais 

quando se considera a função punitiva da responsabilidade civil tem como objetivo 

impedir que o ofensor obtenha lucro em decorrência da agressão. 

 

3.5. Incremento do risco socioeconômico nas relações jurídicas 
 

 A última objeção relevante contra a aplicação da função punitiva da 

responsabilidade civil está relacionada ao incremento do risco socioeconômico das 

relações jurídicas. A doutrina argumenta que a imputação de valores exacerbados a 

título punitivo poderia desestruturá-las economicamente e gerar a necessidade de 

demissões de empregados ou até mesmo provocar sua falência. Ainda, poderia 

ocorrer o repasse do valor indenizatório pago pela empresa para os preços de seus 

produtos e serviços, atingindo diretamente os consumidores, que arcariam com este 

                                                
136 BODIN DE MORAES, Maria Celina. ob. cit., p. 263 
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“prejuízo” injustamente.  

 

 De fato, não se pode negar que quanto maior o montante indenizatório, maior 

será o custo para a empresa. Mas impedir a aplicação da função punitiva sob este 

argumento, nada mais é do que uma ameaça terrorista do mercado. O fator 

econômico não pode influenciar no julgamento das demandas indenizatórias de 

forma preponderante, justamente porque a função punitiva atua para sancionar 

práticas reprováveis, protegendo a coletividade e visando ao bem social. 

Evidentemente, é necessária a observância ao princípio da razoabilidade no 

momento de quantificação desta função como teremos a oportunidade de analisar 

em capítulo próprio. 
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CAPÍTULO 04 - Natureza jurídica e objetivos da função punitiva na 
responsabilidade civil 

 

4.1. Aspectos introdutórios do capítulo 
 

 Não é possível a correta compreensão de um instituto sem compreender sua 

natureza jurídica e as quais seus objetivos essenciais. Estes pontos ganham maior 

relevância no estudo da função punitiva da responsabilidade civil, tendo em vista 

tratar-se de um tema novo na dogmática nacional. A função punitiva na 

responsabilidade é um tema recente para a dogmática nacional. A pesquisa acerca 

da natureza de um determinado fenômeno supõe a sua precisa definição (busca da 

essência). Consiste em apreender os elementos fundamentais que integram sua 

composição específica. Explica Karl Larenz137 (1997, p. 594) que a natureza de um 

instituto  

 
[...] é de grande importância em conexão com a exigência da justiça de tratar 

igualmente aquilo que é igual e desigualmente aquilo que é desigual; ela exige ao 

legislador e, dado o caso, ao juiz que diferencie adequadamente". É, pois, um critério 

teleológico objetivo de interpretação. Já os objetivos traduzem as aptidões da função 

punitiva da responsabilidade civil, ou seja, quais os encargos que deve cumprir na 

sua aplicação concreta. Não se trata, pois, de um elemento estático, mas sim 

dinâmico. Evidenciam-se no caso conforme uma necessidade concreta. 

  

 Para a melhor compreensão do tema, tanto a natureza jurídica como também 

os os objetivos da função punitiva serão analisados separadamente nos itens a 

seguir. 

 

4.2. Natureza jurídica 
 

 São quatro matizes que definem a natureza jurídica da função punitiva. A 

primeira delas diz respeito ao seu enquadramento taxonômico. A função punitiva é 

uma modalidade específica de sanção, ou seja, trata-se de uma resposta que o 

ordenamento jurídico dá à sua violação de uma norma (ou conjunto normativo). No 

                                                
137 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do Direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1997 
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caso específico da função punitiva da responsabilidade civil a sanção vale-se de 

técnicas que permitem imputar ao infrator o pagamento de uma soma pecuniária, a 

perda, a restrição de um direito ou de uma posição jurídica, as quais serão 

exploradas detalhadamente no capítulo 08 deste estudo. 

 

 A natureza sancionatória da função punitiva pode manifestar-se tanto de 

forma primária como também secundária138. Caracteriza o efeito punitivo primário a 

reação da ordem jurídica sem qualquer nexo de homogeneidade com o preceito 

violado. A sanção é desprovida de um propósito reconstitutivo da situação hipotética 

fundada na precaução do dano, requerendo, para a sua identificação, a cisão da 

quantia destinada ao ressarcimento do lesado. Afirma Henrique Sousa Antunes139 

(2011, p. 610) que  

 
[...] na verificação de um efeito punitivo primário, a aplicação da sanção é 

heterogénea relativamente aos interesses protegidos pela norma violada. Alheia à 

reversibilidade dos efeitos da ação ou omissão praticada, a medida, além da 

satisifação de um desígnio retributivo do lesado, tem uma inequívoca função colectiva 

de alcance preventivo. 

 

 Já na hipótese de um efeito punitivo secundário a sanção acresce à 

reparação dos danos, em um instrumento acessório da obrigação de indenizar. A 

quantia prevista ou os parâmetros da sua determinação refletem a censura ao 

comportamento do ofensor.  

 

 Diante do seu enquadramento taxonômico como sanção específica, a função 

punitiva não se confunde com uma espécie de indenização ou uma modalidade 

específica de dano, muito embora parte expressiva da doutrina costume referir-se a 

ela como indenização punitiva, dano punitivo, dano social etc140. Esta também é a 

posição esposada por Paula Meira Lourenço141 (2006, p. 417).  

 Com efeito, explica a autora que  

                                                
138 Conferir HERVADA, Javier. ob. cit., Lições propedêuticas de filosofia do direito. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2008, p. 160-161 
139 ANTUNES, Henrique Sousa. ob. cit., p. 610 
140 Outras denominações podem ser também utilizadas, como: “exemplary damages”, comumente 
utilizado; “vindictive damages”; “smart damage”; “punitory damages”; “added damages”, e, até 
mesmo, “smart money”. 
141 LOURENÇO, Paula Meira. ob. cit., p. 417 
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[...] se encontramos quantias que correspondem à noção de punitive damages, 

preferimos apelidá-las de montantes punitivos, pois, como já tivemos oportunidade de 

esclarecer, talvez não se possa afirmar com rigor que existam danos punitivos, mas 

sim quantias que visam punir o agente. 
 

 Mas o equívoco é, de certo modo, justificável. Isso porque a incidência do  

suporte-fático da função punitiva na responsabilidade civil somente é possível 

quando existir um dano concreto (patrimonial ou extrapatrimonial) sofrido pela 

vítima, aqui considerada de forma individual, difusa ou coletiva. Tal fato revela o 

segundo outro traço da natureza jurídica da função punitiva, qual seja, seu caráter 

acessório. 

 

 O caráter acessório refere-se à dependência da função punitiva, à 

necessidade de reparação de danos, ou seja, não existe punição se não houver 

qualquer dano a reparar. Este nível de dependência, contudo, não é absoluto. Com 

efeito, afirma Paula Meira Lourenço142 (2006, p. 417) que "o montante punitivo 

encontra-se dependente da produção de um dano". De acordo com isso, é preciso 

evitar duas falhas. Primeiramente, a confusão metodológica com o caráter 

ressarcitório ou compensatório do dano e o uso indiscriminado da função punitiva; 

em segundo lugar, transformar a dependência numa noção rígida, que se afasta das 

concretas necessidades de punição. 

 

 A terceira que determina a natureza jurídica da função punitiva na 

responsabilidade civil é a sua excepcionalidade. Bem observa Demetrio Alejandro 

Chamatropulos143 (2009, p. 288) que ela deve ser entendida como uma arma jurídica 

de último recurso, a última ratio da responsabilidade civil, destinada a castigar e 

dissuadir condutas antissociais de uma gravidade muito particular. A função punitiva 

está, portanto, limitada a condutas que revelam alta periculosidade social. 

 

 Finalmente, o último traço que marca a natureza da função punitiva é o seu 

caráter dúctil. A ductibilidade da função punitiva é relevada pela diversidade do seu 

                                                
142 Ibid. 
143 CHAMATROPULOS, Demetrio Alejandro. Los daños punitivos en la Argentina. 1. ed. Buenos 
Aires: Errepar, 2009 
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conteúdo e a sua adaptabilidade social, aspectos estes que a tornam apta ao 

restabelecimento da ordem jurídica, verificada uma ofensa de natureza social ou 

coletiva.  

 

 Dois pontos merecem destaque em relação ao caráter dúctil da função 

punitiva. Em primeiro lugar, a simplicidade que envolve a aplicação destas técnicas 

de penalização, nomeadamente, pelo recurso a coeficientes pecuniários. Em 

segundo lugar, a circunstância de o caráter imperativo das sanções permitir uma 

gestão abrangente, em massa, de comportamentos. 

 

4.3. Objetivos centrais da função punitiva na responsabilidade civil 
 

 A função punitiva da responsabilidade civil possui três objetivos centrais, os 

quais estão em perfeita sintonia com o seu propósito social. Para a melhor 

compreensão do tema, os objetivos da função punitiva serão analisados 

separadamente nos subitens a seguir. 

 

4.3.1. A punição do ofensor 
 

 O propósito inicial da função punitiva na responsabilidade civil, como o próprio 

nome sugere, é o de punir o ofensor. Mas diante desta constatação, pergunta-se: 

existe um direito de punir ou castigar o ofensor numa esfera jurídica? Diversas são 

as posições a esse respeito. 

 

 O tema da justificativa da pena em Kant 144  (2009) encontra-se tratado 

principalmente na obra Princípios Metafísicos da Teoria do Direito, especialmente 

dentro da segunda parte, referente ao Direito Público e na epígrafe titulada "do 

direito de castigo e de indulto". O autor define o direito de castigar como "o direito 

que tem o soberano de afetar dolorosamente ao súbito, como consequência de sua 

transgressão da lei". Dessa definição, percebe-se que a punição como retribuição 

justa desprovida de todo fim e representa a imposição de um mal como 

compensação da infração jurídica culpavelmente cometida.  

                                                
144 Conferir KANT, Immanuel. Escritos pré-criticos. São Paulo: Unesp, 2009, passin. 
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 A função da pena para Kant é a realização da justiça, daí tratá-la como um 

imperativo categórico, pois apenas pode ser aplicada a causa do delito e somente 

porque se infringiu a lei. Tendo como pressuposto que o homem é moralmente livre, 

a lesão de uma norma é a lesão do dever jurídico de não alterar a liberdade externa 

dos demais. Pune-se, pois, como retribuição não final, porque se ofendeu a norma, 

não para que se cometa a infração. 

 

 Da lição de Kant, percebe-se que a função punitiva possui uma essência 

retribucionista, ou seja, estima a penalidade como algo moralmente correto com a 

finalidade de expiar e compensar o mal causado, porque o sujeito merece, por ser 

culpado de ter cometido uma ofensa, ou melhor, uma violação de uma norma de 

conduta socialmente relevante.  

 

 Ted Honderich145 (1969, p. 212) sustenta que devemos penalizar o ofensor 

porque existe um bem intrínseco no sofrimento dos culpáveis. Completando essa 

ideia afirma Andrew Ashworth146 (1983, p. 16-18) que a punição invoca uma noção 

do balanço ou equilíbrio entre benefícios e ônus. O fim geral das justificação das 

penalidades é "restaurar o equilíbrio que a ofensa alterou. Não é justo que se 

permita ao ofensor obter uma vantagem e, por isso, existe o direito de se submeter a 

uma desvantagem para cancelar (pelo menos, simbolicamente) o que se adquiriu 

indevidamente". 

 

 A punição, especialmente na esfera da responsabilidade civil, é capaz de 

anular o mal causado, restaurando o equilíbrio social, pois as sanções que importam 

em uma diminuição do patrimônio, a restrição de um direito, ou uma posição jurídica, 

possuem um forte apelo social. Garantem, pois, uma modificação e conscientização 

do comportamento danoso. Isso porque, como bem observa Aída Kemelmajer de 

Carlucci, citada por Matilde Zavala de González e Rodolfo González Zavala147 

(2009), a simples reparação de danos (patrimoniais ou extrapatrimoniais) não é 
                                                
145 HONDERICH, Ted. Punishment: The susupposed justifications. Baltimore: Penguin Books, 
1969 
146 ASHWORTH, Andrew. Sentencing and penal policy. London: Weidenfeld and Nicolson, 1983 
147 KEMELMAJER DE CARCUCCI, Aída. Disertación sobre danõs punitivos. Associación de 
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, citada por ZAVALA DE GONZÁLES, 
Matilde e GONZÁLEZ ZAVALA, Rodolfo M. em Lexis No. 1010/002933, 2009 
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capaz de silenciar as repercussões de iniquidade e insegurança que acarretam 

certas condutas antissociais. Daí a necessidade de punição como uma expressão 

máxima de justiça. 

 

 Ao mudar o foco da figura da vítima para o do agressor, a indenização 

punitiva atende a um imperativo ético, porque possibilita a realização de um juízo 

valorativo diferenciado para comportamentos merecedores de diferente censura. 

Atribuindo importância à conduta do ofensor, e não apenas à consequência sofrida 

pela vítima, distingue um comportamento mais reprovável de um menos reprovável. 

Introduz, desse modo, um critério de justiça no âmbito da responsabilidade civil148. 

 

 A sanção garante a eficácia das normas jurídicas e, consequentemente, 

restabelece os efeitos de deveres violados. Ela garante a integridade e a pujança do 

ordenamento jurídico. A punição civil pode ser vista como um instrumento de 

transição, através do qual é possível mitigar algumas falências de outros ramos do 

Direito, por não ter que dar conta o processo privado de algumas cargas que 

informam o direito público". Pondera Demetrio Alejandro Chamatropulos149 (2009, p. 

15) que o Direito de Danos moderno tem uma crise em relação a determinados 

postulados clássicos do Direito e uma certa permeabilidade entre eles, daí porque o 

Direito Civil tem assumido posturas outrora tipicamente penais, assim como o Direito 

Penal tem desenvolvido contornos típicos do Direito Privado. 

 

 Sob um ângulo punitivo, a responsabilidade civil aproxima-se das duas outras 

órbitas de responsabilização jurídica: penal e administrativa. As sanções 

correspondentes a essas três órbitas de responsabilização jurídica são 

consequências negativas diversas e autônomas (nem sempre sobrepostas) que a lei 

estabelece para as condutas indesejáveis150. 

 

 Contudo, ao contrário da responsabilidade penal e administrativa, a punição 

civil cumpre a um papel diferenciado, justamente porque ela viabiliza a possibilidade 

específica de socializar custos de certa atividade. A responsabilidade por acidentes 

                                                
148 Andrade, André Gustavo Corrêa. ob. cit., p. 239 
149 CHAMATROPULOS, Demetrio Alejandro. ob. cit., 48 
150 COELHO, Fábio Ulhoa, ob. cit, p. 270 



 70 

de consumo ilustra bem o mecanismo. Em consequência, quem se beneficia da 

atividade arca com os riscos a ela associados. A função punitiva da 

responsabilidade civil realiza, desse modo, a socialização de custos (alguns autores 

preferem falar em “socialização de riscos” ou “distribuição de perdas”, operando com 

conceitos semelhantes). Com efeito, afirma Teresa Ancona Lopes151 (2008, p. 42) 

que "a doutrina da "socialização dos riscos" tem fundamento ético na solidariedade 

social como necessidade de reparação integral de todos os danos. Há de se 

proteger as vítimas. Os riscos criados não se consideram mais simples riscos 

individuais. São riscos sociais e não é justo que os homens respondam por eles 

individualmente. A regra do "neminem laedere" tem muito mais um caráter social 

que individual. O que importa é que se repartam as consequências danosas entre 

todos os membros da sociedade, dessa forma, o risco se coletiviza. "Socializa-se a 

responsabilidade". 

 

4.3.2. A dissuasão geral e específica de condutas antissociais 
 

 A punição possui uma dinâmica centrífuga, ou seja, tem como propósito 

impactar concretamente todas as condutas dos integrantes da sociedade. Dessa 

forma, castigar o ofensor, é simplesmente uma ferramenta para que condutas 

idênticas ou similares não se repitam, noutras palavras, dissuadir a produção de 

futuros danos.  

 

Com efeito, afirma Pierre Pratte152 (2009, p. 445) que 

 
[...] ainda que a punição conduza acessoriamente um efeito dissuasivo, a justificação 

de uma punição descansa principalmente sobre noções de mérito, a prevenção não 

pode parecer um resultado secundário (...) em matéria de utilitarismo, a dissuasão 

não é apreendida apenas como um efeito inerente da penalidade, mas como o 

fundamento desta". 

  

 Na aplicação do mecanismo punitivo da responsabilidade civil busca-se, 

inicialmente, uma prevenção geral "negativa" ou específica, tendente à intimidação 
                                                
151 LOPEZ, Teresa Ancona. ob. cit., p. 42 
152 PRATTE, Pierre. Le rôle des dommages punitifs en droit québécois. Revue du Barreau du 
Québec, 1999. Disponível em: [http://www.barreau.qc.ca/fr/publications/revue/1999/no2/pdf/445.pdf]. 
Acesso em: 2601/2007. 



 71 

geral, garantindo um objetivo dissuasório. Desse modo  a função punitiva garante 

uma projeção social da indenização, ou seja, que a conduta do ofensor sirva de 

exemplo para outros, dissuadindo comportamentos semelhantes por parte de 

terceiros. Entende-se que, na realização desses propósitos, a função punitiva atua 

em prol  do interesse público e social. 

 

 A função punitiva da responsabilidade civil busca, pois, por meio do 

incremento da sanção pecuniária ou restritiva de direitos, a eliminação de 

comportamentos que não se intimidam com a indenização ressarcitória ou 

compensatória. Objetiva, desse modo, restabelecer a imperatividade do 

ordenamento jurídico, cujas regras devem ser obedecidas, se não pela consciência 

moral da importância do cumprimento do dever, ao menos pelo temor da imposição 

de sanções efetivamente desconfortáveis em caso de descumprimento. Impede, 

assim, que a reparação se torne um preço, conhecido previamente, que o agente 

esteja disposto a pagar para poder violar o direito alheio153.  

 

 Nesse sentido, observa José de Oliveira Ascensão154 (2010, p. 56) que  

 
[...] a ordem jurídica não cifra num catálogo de condutas que se apresentam à 

disposição dos destinatários, de tal modo que estes, pensando as suas 

consequências (confrontando a dor de ser punidos se roubarem com a dor de se 

privarem das coisas alheias, por exemplo), escolham indiferentemente o que mais 

vantajoso se lhes apresente. 

 

 O emprego de uma sanção pecuniária ou restritiva de direitos, como forma de 

desestimular a prática ou a reiteração de comportamentos ilícitos, antissociais, 

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. Nesse sentido, 

Carlos Alberto Bittar155 (1994, p. 157) preleciona que em momentos de crises de 

valores que assolam a humanidade 

 
                                                
153 ANDRADE, André Gustavo Corrêa. ob. cit., p. 244 
154 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: Teoria geral, Vol. 1, 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010 
155 BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. 2. ed. São Paulo: Editora revista dos 
Tribunais, 1994 
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[...] fazendo recrudescer as diferentes formas de violência, esse posicionamento 

constitui sólida barreira jurídica a atitudes ou a condutas incondizentes com os 

padrões éticos médios da sociedade. De fato, a exacerbação da sanção pecuniária é 

fórmula que atende às graves consequências que de atentados à moralidade 

individual ou social podem advir. 

 

 O caráter dissuasório resultante da aplicação da função punitiva da 

responsabilidade civil garante, ao mesmo tempo, que o causador do dano não volte 

a incorrer na mesma falta e, de outro, sirva de exemplo para a comunidade.  

 

 Finalmente, é possível identificar na função punitiva da responsabilidade civil 

uma prevenção geral "positiva", genérica, estabilizadora ou integradora, tendente ao 

êxito e coesão e solidariedade social. Existe uma prevenção de afirmação positiva 

da responsabilidade civil por meio da punição. Permite, pois, a consciência social da 

norma, ou seja, garante uma atitude de respeito pelo Direito que em muitas 

oportunidade não é alcançada pela simples aplicação dos clássicos mecanismos de 

reparação e compensação indenizatórios. Nesse sentido, afirma Patrícia Faga 

Iglecias Lemos156 (2008, p. 74), que "a responsabilidade civil somente assume o seu 

viés preventivo quando o poluidor (ofensor) percebe que é mais barato prevenir 

danos do que repará-los". 

 

 A punição como objetivo da responsabilidade civil deve ser concebida como 

fator de coesão dos sistema político-social por sua capacidade de restaurar a 

confiança coletiva, quebrada pelas transgressões, e pela estabilidade do 

ordenamento jurídico e sua capacidade de renovar a fidelidade dos cidadãos às 

instituições. 

 

4.3.3. O caráter pedagógico da sanção 
 

 O último objetivo da função punitiva da responsabilidade civil é o alinhamento 

da conduta do ofensor, justamente porque a punição sempre foi vista como 

instrumentos pedagógico importante. A perspectiva judaico-cristã sempre foi 

favorável por uma educação por meio de castigos físicos. Símbolo desta ideia no 
                                                
156 LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: 
análise do nexo causal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 74 
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campo da educação é a palmatória. A Reforma Pombalina permitiu o surgimento de 

um alvará assinado pelo rei de Portugal e aplicado no Brasil (seria precursor da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira), o qual introduziu normas punitivas a 

professores e alunos. Nestes últimos, podia-se aplicar castigos físicos como 

palmatória e ajoelhar-se no milho. No estudo de Michel Foucault o uso do castigo 

físico faz parte de um sistema de controle de uma sociedade investida do sentido da 

ordem e da lei. As instituições do século 18, ligadas por uma espécie de ‘rede’ de 

crenças, valores e hábitos, geraram um sistema de vigilância, controle e punição 

desde a família, até prisão, passando pela escola ou serviço militar.  

 

 Era um sistema educativo que acreditava ser preciso formar um cidadão 

“disciplinado” para ser “dócil” a nova ordem moderna. Em contrapartida, em nossa 

época denominada pós-moderna, querer resgatar a ideia da punição como método 

educativo, parece, num primeiro momento um contrassenso, uma prática fora de 

lugar. Contudo, dentro do campo da responsabilidade civil tratar-se de uma resgate 

necessário e salutar. Isso porque o caráter pedagógico que a punição imprime ao 

ofensor não atinge a sua esfera psicofísica, limitando, pois, a inibição de 

determinadas condutas ou uma obrigação de caráter pecuniário. 

 

 Ao punir o ofensor com a inibição de uma determinada conduta ou atribuindo 

o pagamento de uma determinada quantia, garante-se com a pena uma mudança 

comportamental do ofensor, uma reprogramação de conduta. Ela resgata o que há 

de socializante naquele que transgrediu uma norma e o sujeito a introjetar o que não 

perdeu, ou repensar sua conduta desviante157. 

 

 A função punitiva, numa perspectiva pedagógica, permite que o causador do 

dano entre em contato com a parte “saudável” da sociedade a qual feriu, devendo 

ser influenciado e afetado por este ambiente, o qual será inserido, a fim de reparar o 

dano que causou, com a possibilidade de introjetar valores aprovados e adequados 

e valorizando e respeitando o bem estar em sociedade e avaliando as 

consequências de sua conduta desviante. 

                                                
157 Conferir, THERRIEN, Michel. Law, liberty & virtue. A thomistic defense for the pedagogical 
character of law. Dissertation for the degree of doctor in theology. 2007, passin. Disponível em 
http://ethesis.unifr.ch/theses/downloads.php?file=TherrienM.pdf. Acesso em 25/01/2013. 
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CAPÍTULO 05 - A experiência estrangeira da função punitiva da 
responsabilidade civil 

 
5.1. Aspectos introdutórios do capítulo 
 
 A função punitiva da responsabilidade civil é um mecanismo que hoje está 

presente em diversos países, seja de uma forma expressa, legislada ou cristalizada 

pela experiência jurisprudência, seja subjacente, em outras categorias jurídicas. O 

presente capítulo pretende se debruçar nas diferentes experiências de 

desenvolvimento da função punitiva das duas grandes famílias do direito - a 

commow law e o sistema romano-germânico - para se estabelecer pontos de 

intersecção, os quais serviram de guias para se estabelecer parâmetros aceitos 

globalmente. 

 

 Será abordado, inicialmente, o contributo normativo fornecido pelos países 

anglo-saxões, partindo da premissa que a função punitiva lá desenvolvida possui 

melhores condições de fornecer elementos que concorram para o seu 

esclarecimento. Na sequência, analisaremos o tratamento da função punitiva nos 

países da Europa continental, finalizando este capítulo com a experiência dos países 

latino-americanos. 

 

 Incumbe observar que, embora a pesquisa esteja voltada especificamente 

para esses modelos, tal atenção não significa o desprezo a outras contribuições 

vindas de outras fontes, a exemplo do Direito Russo, Islâmico, Indiano, e Asiático158. 

A exclusão deve-se, tão-somente, ao distanciamento destes sistemas jurídicos ao 

atual modelo brasileiro. 

 

 

 

 

                                                
158 Para uma análise correta desses sistemas jurídicos conferir a obra de LOSANO, Mario G. Os 
grandes sistemas jurídicos:  introdução aos sistemas jurídicos europeus e extra-europeus. 
São Paulo: Martins Fontes, 2007, passin 
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5.2. Desenvolvimento da função punitiva nos sistemas jurídicos da commow 
law 
 

 A análise da função punitiva nos sistemas jurídicos da commow law será feita 

nos itens a seguir. Foram destacados seis países para tratar do tema, a saber: a 

Inglaterra, os Estados Unidos da América, a Irlanda, a Austrália, a Nova Zelândia, e, 

finalmente, o Canadá. 

 

5.2.1. Função punitiva na Inglaterra 
 

 Desde o já mencionado caso Wilkes v. Wood em 1763 até a meados do 

século XX, a jurisprudência inglesa não havia assentado, de forma clara, se os 

exemplary damages constituíam uma forma de punição e dissuasão do ofensor ou 

configuravam como uma mera compensação extra. Em 1964, a House of Lords, no 

julgamento do caso Rookes v. Barnard, fixou o entendimento acerca da natureza 

punitiva dos exemplary damages. Lord Devlin, acompanhado por seus pares, indicou 

que: "O objetivo da indenização, no sentido comum do termo, é compensar. O 

objetivo dos exemplary damages é punir e dissuadir"159. 

 

 O âmbito de aplicação dos exemplary damages foi reduzido ainda mais após 

o julgamento pela Court of Appeal, em 1972, do caso AB v. South West Water 

Services. Decidiu-se que um ato ilícito, para estar sujeito a exemplary damages, 

deve não apenas enquadrar-se em uma das categorias estabelecidas no precedente 

Rookes v. Barnard, mas deve também constituir uma cause of action reconhecida 

antes do julgamento desse leading case160. Em outras palavras, decidiu-se que, a 

despeito de se ajustar a alguma das categorias antes indicadas, um ato ilícito não 

dará ensejo aos exemplary damages se não puder se enquadrar-se naqueles casos 

que, antes de 1964, tenham motivado a imposição dessa espécie de indenização. 

 

 Esta orientação que limita a aplicação dos exemplary damages, trazidas pelos 

precedentes de 1964 e 1972, persiste no Direito Inglês até hoje, modelando a atual 

função punitiva neste Estado. Esta modelagem resulta, em especial do Report on 

                                                
159 SCHLUETER, L. L. e REDDEN, K. R. Punitive damages. New York: Lexis, 200, V. 1, p. 618 
160 Ibid. 
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aggravated, exemplary and restitutionary damages produzido pela Law Commison 

do Governo Inglês161162. 

 

5.2.2. Função punitiva nos Estados Unidos da América 
 

 Os punitive damages são, em maior ou menor extensão, admitidos em 45 dos 

50 estados norte-americanos. Em alguns estados vêm previstos em lei, em outros 

têm sua origem no common law. Como regra, não acolhem os punitive damages os 

Estados de Massachusetts, Nebraska, Washington, New Hampshire e Louisiana. No 

Estado de Connecticut, os exemplary damages são limitados às despesas da vítima 

com o litígio e, por conseguinte, têm finalidade compensatória. Em Michigan, os 

exemplary damages são estabelecidos como forma de compensação adicional à 

vítima163.  

 

 Em que situações é possível a aplicação dos punitive damages e quão 

reprovável deve ser a conduta do causados do dano para justificar essa espécie de 

indenização é algo que varia consideravelmente de um para outro estado 

americano. A relativa autonomia legislativa dos estados torna um tanto assistemático 

o tratamento dado ao instituto pelas diversas Cortes de Justiça164. Daí porque afirma 

Henrique Sousa Antunes165 (2011, p. 189) que "o direito norte-americano constitui o 

melhor exemplo de um sistema jurídico em que as incertezas e incoerências 

adjetivam o enquadramento, civil ou criminal, da condenação em punitive damages". 

                                                
161 O teor integral do Report on aggravate, exemplary and restitutionary damages encontra-se 
disponível em 
http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/lc247_aggravated_exemplary_and_restitutionary_damages.
pdf - Acesso em 25 de junho de 2012 
162 Explica  André Gustavo Corrêa de Andrade que "em 1997 o relatório da Law Commission for 
England and Wales, intitulado Report on aggravated, exemplary and restitutionary damages, 
recomendou a rejeição das categorias ("categories" test) estabelecidas em Rookes v. Barnard e o 
abandono da exigência da limitação factual ("cause of action" test) imposta em AB v. South West 
Water Services. Sugeriu, então, que os exemplary damages sejam cabíveis sempre que o agente, 
praticando um ato ilícito, ou em conduta subsequente a este, demonstre deliberda desconsideração 
para com os direitos da vítima. Lamentavelmente, a House of Commons, embora tenha aceito todas 
as recomendações feitas em relação aos aggravated e restitutionary damages, rejeitou aqueles 
relacionados com os exemplary damages, por entender não haver um claro consenso a respeito do 
tema". (In. ob. cit., p. 205).  
163 Conferir LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito dos danos a um 
direito das condutas levisas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 54- 66 
164 Andrade, André Gustavo Corrêa. ob. cit., p. 189 
165 ANTUNES, Henrique Sousa., ob. cit., p. 348 
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Na mesma linha, argumenta Daniel de Andrade Levy166 (2012, p. 54) que "hoje, a 

disciplina dos punitive damages é o centro das atenções no tort law americano, tanto 

no que pode trazer como soluções, mas também como alvo de severas críticas". 

 

 Importante observar que não existe nos EUA legislação federal que determine 

critérios de aplicação universal dos punitive damages. Há, porém, diversos statutes 

que estabelecem ou proíbem a imposição de punitive damages em situações 

específicas. Os diplomas que preveem a aplicação deste mecanismo e que 

merecem destaque são o equal credit opportunity act167  e o fair credit reporting 

act168. Já aos diplomas que vedam cabe citar o Federal Tort Claims Act e o Foreign 

Sovereign Immunities Act.  

 

 Considerável é o movimento de vários segmentos da sociedade americana 

em busca da implementação de reformas no campo da responsabilidade civil. A 

denominada tort reform tem levado à adoção de várias medidas restritivas em 

relação aos punitive damages no âmbito estadual, embora o objetivo maior seja a 

aprovação de legislação federal sobre o tema. Muitos buscam a abolição do instituto 

ou, ao menos, o estabelecimento de normas que restrinjam os casos de aplicação 

dos punitive damages e limitem os valores indenizatórios. Dentre as organizações 

que apoiam a tort reform, uma das principais é a ATRA169 (American Tort Reform 

Association), entidade representada basicamente por associações de classe e 

grandes corporações. 

 

 Os partidários da tort reform argumentam que os punitive damages são 

contrários à longa tradição do Direito norte-americano, que separa o Direito Civil do 

                                                
166 LEVY, Daniel de Andrade. ob. cit., p. 54- 66 
167 O Equal Credit Opportunity Act (ECOA) é uma norma codificada promulgada em 1974 que torna 
ilegal qualquer discriminação por parte do credor ao avaliar uma pessoa para uma operação de 
crédito. A lei se aplica a qualquer pessoa que, no curso normal dos negócios, participa regularmente 
em uma decisão de crédito, incluindo bancos, varejistas, empresas de cartão bancário, sociedades 
financeiras e cooperativas de crédito. O não cumprimento do Equal Credit Opportunity Act garante a 
imputação de responsabilidade a instituição financeira pelo ressarcimento e compensação de danos, 
além da indenização punitiva em ações individuais ou de classe. 
168 O Fair Credit Reporting Act (FCRA) é uma lei federal dos Estados Unidos, a qual regula a coleta, 
divulgação e uso de informação dos consumidores, incluindo informações de crédito ao consumidor. 
Ele foi originalmente aprovada em 1970. Por descumprimento intencional com o ato, o consumidor 
pode, de acordo com o § 616, pode pleitar danos materiais e morais, além de indenização punitiva. 
169 Conferir http://www.atra.org 
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Criminal. Outro argumento frequente é o de que a finalidade dissuasória muitas 

vezes não é alcançada, pois contratos de seguro cobrem grande parte dos valores 

impostos. 

 

 A preocupação com os montantes indenizatórios e com a definição das 

situações em que seria cabível a imposição dos punitive damages tem levado vários 

estados americanos a estabelecer medidas restritivas ou regulatórios. Assim, por 

exemplo, muitos estados exigem, para a imposição da indenização punitiva, a 

apresentação, pelo autor, de prova clara e convincente (clear and convincing proof) 

dos comportamentos que ensejam essa espécie de indenização. Outros estados 

adotaram um julgamento bifurcado (bifurcated trial), para que o júri primeiro 

estabeleça a responsabilidade do réu e fixe a indenização compensatória, 

determinando, somente depois, se ao réu deve ser imposta indenização punitiva. 

Alguns estados estabelecem que uma parte do montante fixado a título de punitive 

damages seja destinado a um fundo estadual170. 

 

 Tanto nos processos judiciais como no meio acadêmico são levantadas 

questões relacionadas com a constitucionalidade dos punitive damages. Em 

diversas ocasiões sustentou-se que os punitive damages violariam a VIII Emenda da 

Constituição dos Estados Unidos da América, que veda a imposição de multas 

excessivas ou cruéis. Em 1989, no julgamento do caso Browning-Ferris v. Kelko 

Disposal, Inc., a Suprema Corte americana entendeu que a excessive fines clause 

da VIII Emenda não se aplicaria a punitive damages estabelecidos entre partes 

privadas. Discute-se, também, se a imposição dos punitive damages constituiria 

violação do princípio do due process of law, consagrado na V e na XIV Emendas da 

Constituição dos Estados Unidos da América. Argumenta-se que os punitive 

damages constituem, em essência, uma sanção penal e que o réu, por conseguinte, 

tem direito ao devido processo legal, com todas as salvaguardas processuais 

concedidas aos réus em processos criminais171. 

 

 

 

                                                
170 ANDRADE, André Gustavo Corrêa. ob. cit, p. 198 
171 Idem, p. 199-200 
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5.2.3. Função punitiva na Irlanda 
 

 As cortes de justiça da Irlanda, em razão dos influxos do Direito Inglês, há 

muitos anos, reconhecem o cabimento da função punitiva da responsabilidade civil. 

É apontado com primeiro precedente sobre o tema o julgamento do caso Reeves v. 

Penrose, datado de 1890, no qual foi aplicado uma indenização punitiva envolvendo 

um caso de trespass172. 

 

 A questão relativa ao âmbito de aplicação da função punitiva (exemplary 

damages) veio a ser definida em 1991 pela Suprema Corte da Irlanda no julgamento 

do caso Conway v. Irish National Teachers Organisatiton173. A decisão envolveu 

danos sofridos por alunos que, em decorrência de um litígio envolvendo professores, 

tiveram sua educação escolar interrompida e se viram impedidos de se transferir de 

sua escola em razão de uma instrução, expedida pela associação Ré, de que 

nenhuma outra escola poderia aceitar alunos provenientes de escolas em que os 

professores estivessem em disputa. A Suprema Corte condenou a associação Ré, 

aceitando o argumento de que fora afetado o potencial acadêmico dos alunos. 

Considerou-se que o direito constitucional dos autores à educação, de fundamental 

importância, fora infringido com plena ciência e deliberação por parte da associação 

Ré. Como aplicação direta da função punitiva foram fixados exemplary damages no 

valor total de £ 105.000 divididos igualmente entre os setenta autores174. 

 

 Já no caso Cooper v. O'Connell, enfatizou-se que a função punitiva em razão 

da aplicação dos exemplary damages deveriam ficar restritos aos casos de conduta 

excepcionalmente impróprias. Percebe-se, pois, pela análise dos precedentes uma 

enorme extensão da aplicação da função punitiva na Irlanda, porém as Cortes 

Irlandesas ressaltam a necessidade de moderação no quantum indenizatório a ser 

fixado. A função punitiva na Irlanda foi estendida em todas as hipóteses de violação 

                                                
172 The law Comission of Ireland. Report on aggravated, exemplary and restitutionary damages. 
Disponível em http://www.lawreform.ie/_fileupload/Reports/rAggravatedDamages.pdf - Acesso em 25 
de junho de 2012. 
173 Idem. 
174 O caso é relatado no Consultation paper da Law Reform Comission of Ireland. Disponível em 
http://www.lawreform.ie/_fileupload/Reports/rAggravatedDamages.pdf - Acesso em 25 de junho de 
2012. 
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de direitos constitucionais, não apenas por parte de agentes estatais, mas também 

em casos fixados envolvendo particulares175. 

 

 No relatório da Law Reform Commission of Ireland, apresentado no ano de 

2000, foram realizadas algumas recomendações a respeito da estrutura punitiva dos 

exemplary damages: 

 

1- Os exemplary damages devem continuar a ser empregados, separadamente dos 

compensatory damages e dos aggravated damages; 

 

2- O propósito dessa espécie de indenização deve ser o de dissuadir o agente de 

praticar condutas similares no futuro; 

 

3- Os exemplary damages devem ser estabelecidos apenas quando o ilícito ou a 

violação de um direito constitucional configurarem um comportamento caracterizador 

de grave desrespeito pelos direitos da vítima; 

 

4- Limites para os exemplary damages não devem ser impostos por lei; 

 

5- Se a indenização a título ressarcitório e compensatório forem suficientes para 

exercer a função punitiva e dissuasória, nenhuma indenização adicional deve ser 

atribuída, especialmente a de caráter punitivo; 

 

6- Não é recomendável instituir, por lei, a partilha do montante indenizatório entre a 

vítima e um fundo público. 

 

5.2.4. Função punitiva na Austrália 
 

 Tendo em vista tratar-se a Austrália de ex-colônia da Inglaterra e monarquia 

parlamentarista que tem como chefe de governo o próprio monarca inglês, as 

decisões e o modelo jurídico deste Estado sofreram forte influência da commow law 

                                                
175 The law Comission of Ireland. Idem 
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britânica, embora atualmente os precedentes ingleses não tenham força obrigatória 

(binding authority). 

 

 Os exemplary damages são empregados no Direito Australiano sem as 

limitações estabelecidas pelas cortes inglesas. A Australian High Court estabeleceu, 

no caso Uren v. Jonh Fairfax & Sons Pty. Ltd., que os exemplary damages podem 

ser impostos em outras situações além daquelas elencadas no já mencionado 

leading case inglês Rookes v. Barnard176. Todavia, o Direito Australiano aplica  o 

princípio do "se, mas se" (of, but only if), formulado por Lorde Devlin no referido caso 

Rookes. A condenação em punitive damages é subsidiária da indenização: tão-só 

quando o dever de ressarcir se revele inadequado à repressão da conduta do réu e 

à prevenção do comportamento, inibindo a reiteração do ato ilícito, é possível ao 

tribunal recorrer à sanção de natureza punitiva177. 

 

5.2.5. Função punitiva na Nova Zelândia 
 

 A Nova Zelândia também possui uma base normativa similar ao sistema da 

commow law do Direito Inglês. Daí porque as Cortes da Nova Zelândia têm 

reconhecido reiteradamente a aplicação da função punitiva dos exemplary damages.  

 

 Mesmo após a entrada em vigor do Accident Compensation Act em 1972, as 

cortes mantiveram a possibilidade de aplicação dos exemplary damages. O 

precedente de maior relevância que confirma esta possibilidade é o caso Donselaar 

v. Donselaar. Entendeu-se que os exemplary damages não eram destinados a 

compensar os prejuízos sofridos pela vítima, mas estabelecidos para punir o 

ofensor, em razão da forma ultrajante do comportamento deste. Além disso, 

permitiu-se a propositura de ação na qual se pleiteasse exclusivamente indenização 

de caráter punitivo178. 

 

 

 

                                                
176 ANDRADE, André Gustavo Corrêa. ob. cit, p. 207 
177 ANTUNES, Henrique Sousa. ob. cit., p. 370 
178 Idem, p. 208 
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5.2.6. Função punitiva no Canadá 
 

 A aplicabilidade dos punitive damages foi reconhecida pela Suprema Corte do 

Canadá e 1886, mas o instituto só começou a ser mais amplamente empregado na 

década de 1970. São estabelecidos em casos excepcionais, nos quais a conduta do 

agente é considerada maliciosa, opressiva ou arrogante, de tal modo que chega a 

ofender o senso de "decoro da corte".  

 

 Um dos principais julgados sobre o tema é o caso Whiten v. Pilot Insurance 

Co., julgado pela Suprema Corte em 2002179. Nesse caso, em janeiro de 1994, 

pouco depois da meia-noite, a Autora Daphne Whiten e seu marido descobriram 

fogo em um anexo de sua casa. O casal e a filha saíram correndo da casa apenas 

com roupas de dormir num dia em que a temperatura externa era de 18 graus 

abaixo de zero. A casa foi totalmente destruída pelo incêndio, com todos os 

pertencentes pessoais da família. A Ré, com a qual a Autora contratara segura de 

sua casa, inicialmente efetuou o pagamento no valor de $ 5.000,00 correspondente 

a algumas despesas de manutenção e dois meses de aluguel e o seguro 

correspondente à perda da casa. Posteriormente, recusou-se a pagar outros meses 

de aluguel, sob a alegação que o incêndio fora provocado pela própria família. 

 

 O júri considerou que a seguradora agiu de má-fé, fazendo com que a autora 

e sua família permanecessem em sérias dificuldades financeiras durante longo 

período. Entendeu que os contratos de seguro são celebrados para proporcionar aos 

segurados alguma paz de espírito em situações de perda. Assim, condenou-a ao 

pagamento de punitive damages de US$ 1 milhão, além dos compensatory 

damages. A Corte de Apelações chegou a reduzir os punitive damages para $ 

100.000,00, mas a Suprema Corte do Canadá restabeleceu o valor fixado pelo júri. 

 

 Por meio deste caso, foram fixados os principais critérios para a fixação da 

dos punitive damages: 

 

1- Os punitive damages constituem mais uma exceção; 

                                                
179 Ibid. 
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2- Devem ser impostos apenas em casos de conduta altamente reprováveis; 

 

3- O montante deve manter proporcionalidade com alguns fatores, tais como, o dano 

causado, o grau de reprovabilidade do ato lesivo, a vulnerabilidade da vítima e 

qualquer vantagem ou proveito obtido pelo agente; 

4- Devem ser levadas em consideração quaisquer multas ou penalidades recebidas 

pelo agente em razão do ato ilícito; 

 

5- São aplicadas apenas em situações nas quais o ato ilícito, por qualquer motivo, 

iria ficar sem punição ou em casos em que outras penalidades sejam inadequadas 

para realizar os objetivos de retribuição, dissuasão e repreensão pública; 

 

6- Seu propósito não é apenas compensar a vítima, mas sim o de atribuir ao agente 

um castigo (punishment), para desestimulá-lo e a outros de praticar atos 

semelhantes no futuro (deterrence); 

 

7- São estabelecidos apenas quando os compensatory damages são insuficientes 

para cumprir este objetivo; 

 

8- O valor da indenização não deve ultrapassar o racionalmente necessário para 

alcançar seus propósitos; 

 

9- Embora normalmente o Estado seja o destinatário de qualquer multa ou 

penalidade, o autor manterá os punitive damages como um "fruto caído da árvore" 

(windfall), em adição aos compensatory damages. 

 

5.2.6.1. A peculiar situação dos punitive damages na província de Quebec 
 

 Em razão da sua origem francesa, Quebec mantém um sistema jurídico 

relativamente independente do resto do país. A fonte principal do Direito vigente é a 

lei escrita, o que situa a província dentro do sistema de civil law. Contudo, fruto da 

influência da Common Law o Código Civil de Quebec, em vigor desde 1o. de janeiro 

de 1994, introduziu a noção  da função punitiva na responsabilidade civil 
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(dommages-intérêts punitifis) em diversos dispositivos 180 , destacando-se o art. 

1.621181 . Este dispositivo determina que, na hipótese que da lei prever "a atribuição 

de indenização punitiva, esta não pode exceder, em valor, o que seja suficiente para 

assegurar sua função preventiva. Em sua apreciação, devem-se levar em conta 

todas as circunstâncias apropriadas, notadamente a gravidade da falta do devedor, 

sua situação patrimonial, a extensão da reparação a que ele se encontra obrigado 

perante o credor, assim como, quando for o caso, o fato de que o pagamento da 

reparação será, total ou parcialmente, assumido por um terceiro". 

 

 Fora do Código Civil, outros diplomas preveem a aplicação da indenização 

punitiva. Assim, o art. 272 da Lei de Proteção ao Consumidor de Quebec (Loi sur la 

protection du consommateur) estabelece que o consumidor pode pleitear 

indenização punitiva em casos de descumprimento de obrigações por parte do 

comerciante ou fabricante182. A carta de Direitos e Liberdades da Pessoa (Charte 

des Droits et Libertés de la Personne) determina, em seu art. 49, que o Tribunal 

pode condenar o autor de algum atentado a direito ou liberdade reconhecidos no 

referido diploma legal em caráter punitivo183. Também a lei de Proteção das Árvores 

(loi sur la protection des arbres) prevê no seu art. 1o. a possibilidade da função 

                                                
180 O mesmo Código também prevê o caráter punitivo da responsabilidade civil no art. 1.899 quando o 
locador recusar alugar imóvel ou impuser condições especialmente onerosas a mulher que se 
encontre grávida ou tenha filhos. Também nos termos do art. 1.902, quando o locador ou qualquer 
outra pessoa molestar o locatário de modo a restringir o direito deste à fruição tranquila de sua 
moradia ou com a finalidade de induzi-lo a sair do imóvel locado. Finalmente no art. 1.968 prevê a 
hipótese de indenização punitiva em caso de retomada do imóvel obtida de má-fé pelo locador. 
181 No original: "1.621. Lorsque la loi prévoi l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne 
peuvent excéder, em valeur, ce que est suffisant pour assurer leur fonction préventive. 
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de 
la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'etendue de la réparation à laquelle il esta déjà 
tenu envers le créncier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise em charge du paiement 
réparateur est, em tout ou en partie, assumée par un tiers" 
182 Art. 272. Si le comerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un 
règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été 
étendue por un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres 
recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas: 
(...) 
sans préjudice de sa demande em dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander 
des dommages-intér&ets punitifs". 
183 "[Réparation de préjudice pour atteinte illicite à un droit] 
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime 
le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en 
résulte. 
[Dommages-intérêts punitifs] 
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des 
dommages-intérêts punitifs". 
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punitiva na hipótese de destruição de árvore sem destruição legal ou do respectivo 

proprietário184.  

 

5.3. Desenvolvimento da função punitiva nos sistemas jurídicos da Europa 
Continental 
 

 Afirma Ricardo de Ángel Yagüez185 (2012, p. 41) que a maioria dos autores 

da Europa continental opinam que os seus respectivos sistemas jurídicos não 

trazem de forma clara a função punitiva da responsabilidade civil. Todavia, diante da 

proximidade destes sistemas com o nosso, pretende-se nos subitens a seguir 

demonstrar alguns traços marcantes, os quais serviram como um parâmetro para 

compreender a estrutura atual do direito privado brasileiro em relação à função 

punitiva. A análise será focada na França, Itália, Alemanha, e, finalmente, Portugal. 

 

5.3.1. Função punitiva na França 
 

 O Código Civil francês foi o modelo geral para as legislações modernas, 

incluindo, aí, as regras sobre responsabilidade civil. “A minha verdadeira glória não é 

a de ter ganho 40 batalhas. O que ninguém destruirá, o que viverá eternamente, é o 

meu Código, são as atas do Conselho de Estado”186. As bem conhecidas palavras, 

que Napoleão teria proferido já em Santa Helena, revelam bem o valor que o 

Imperador reconhecia à sua principal obra legislativa. 

 

                                                
184 No original: "1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l'y autorisant, toute personne ou toute 
personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou 
endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque 
endroit autre qu'une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans 
en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l'autorisation du ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, à moins qu'un consentement n'ait été 
préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer 
au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des 
dommages-intérêts punitifs d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, 
arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement. 
Néanmoins, cet article ne s'appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent 
accidentellement en contact avec les fils ou appareils d'une utilité publique de manière à mettre la vie 
ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l'article 
985 du Code civil. Conferir - http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-p-37/derniere/lrq-c-p-37.html. 
Acesso em 25 de junho de 2012.  
185 YÁGÜES, Ricardo de Ángel. Daños punitivos. Navarra: Thomson Reuters, 2012 
186 Dias, José Aguiar, ob. cit., p. 23 
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 Promulgado em 21 de março de 1804, sob a designação de Code Civil dês 

Français, em 1807, por decreto imperial de 03 de setembro, vê o seu nome alterado 

para Code Napoléon, alcançando a sua denominação definitiva de Code Civil em 

1870, com a terceira república.  

 

 Ainda hoje vigor no território francês é, sem dúvida, o primeiro modelo de 

código moderno. Seus pilares fundamentais eram a família, o direito de propriedade 

e os contratos.  

 

 No que diz respeito à responsabilidade civil, o Code se inspirou em ideias 

românicas. Porém ele estabeleceu um princípio geral da responsabilidade civil 

fundado na culpa, abandonando o critério de enumerar os casos de composição 

obrigatória. O Código Napoleão bebeu nas lições de Domat e Pothier, inspiração 

para seus arts. 1.382 e 1.383187, as quais influenciaram de forma decisiva as 

legislações civis da América Latina do século XX. 

 

 A difusão de que foi alvo o Código Napoleão e a longevidade de que tem 

dado provas, sé se conseguem justificar face à sua intrínseca coerência e equilíbrio 

e, em especial, versatilidade, traço marcante do caráter de Napoleão Bonaparte. 

Uma versatilidade que o ensaio de diversas teorias interpretativas sobre o seu texto, 

em especial sobre a responsabilidade civil. 

 

 Nos arts.1146o. a 1150o. o legislador francês de 1804 sublinhou a função 

reparadora da responsabilidade civil; isso não tem impedido a doutrina e a 

jurisprudência de proceder a interpretações atuais desses preceitos legais, do modo 

a adaptá-los aos novos desafios da responsabilidade civil, em especial à função 

punitiva. 

 

 Todavia, o que parece preocupar a Corte Suprema francesa não é o eventual 

caráter punitivo da indenização, mas um apego exarcebado ao princípio da restitutio 

in integrum. Daí porque a função punitiva  da responsabilidade civil francesa é 

dissimulada sob a máscara do dano moral e escondida por trás do poder soberano 

                                                
187 Dias, José Aguiar, ob. cit., p. 30 
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dos magistrados. Nicolas Molfessis188 (2009, p. 429) destaca bem esta questão ao 

afirmar que a maleabilidade natural do prejuízo moral ofereceram aos magistrados 

franceses um caráter punitivo à obrigação de indenizar. 

 

 Finalmente, lembre-se que o Anteprojeto de Reforma das Obrigações , na 

França, em 2005, também denominado Avant-Projet Catala, em homenagem ao seu 

diretor, Pierre Catala, prevê expressamente, em seu art. 1.371189, a figura dos danos 

punitivos nos casos de culpa deliberada (culpa grave ou dolo) ou de um ilícito 

lucrativo. 

 

5.3.2. Função punitiva na Itália 
 

 Não existe no Código Civil Italiano um dispositivo que expressamente 

reconheça a função punitiva da responsabilidade civil de forma explícita, mas de 

forma semelhante ao que ocorreu na ordem jurídica alemã. Este mecanismo foi 

introduzido paulatinamente pelo trabalho jurisprudencial, o qual permitiu o 

alargamento da aplicação do art. 2059o, colocando os danos não patrimoniais sob a 

tutela da responsabilidade civil, admitindo-se que este instituto assuma uma função 

punitiva. 

 

 Paolo Gallo 190  (1996, p. 13) afirma que em razão do fenômeno da 

desmaterialização do Direito Privado (depatrimonializzazione del diritto privato), o 

qual busca tutelar a pessoa humana de uma forma plural, o instituto da 

responsabilidade civil deixa de ser apenas um instituto limitado ao ressarcimento de 

danos, mas antes para prevenir e punir os comportamentos que sejam lesivos do 

direito geral de personalidade em geral, ou, em especial.  

 

                                                
188 MOLFESSIS, Nicolas. La réparation du préjudice extrapatrimonial. In. COUR DE CASSATION 
et al (org.) Les limites de la réparation du préjudice. Paris: Dalloz, 2009, p. 429 
189 Na íntegra: "Art. 1371. L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et notamment d'une faute 
lucrative, peut être condamné, outre les dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-
intérêts punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part Trésor public. La décision du 
juge d'octroyer de tels dommages-intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de 
celui des autres dommages-intérêts accordés à la victime. Les dommages-intérêts punitifs ne sont 
pas assurables". O Anteprojeto encontra-se disponível em 
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf, acesso em 02.10.2012 
190 GALLO, Paolo. Pene private e responsabilità civile. Milano: Giuffrè Editore, 1996 
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 Com base nesta orientação, desde a última década do século XX, a 

jurisprudência italiana tem vindo a aumentar as compensações punitivas por danos 

não patrimoniais causados em virtude de violações dos direitos da personalidade 

pelos meios de comunicação191. A doutrina destaca o célebre caso Dell'Andro, no 

qual a Corte Constitucional italiana chegou a afirmar expressamente que a 

responsabilidade civil poderia ter uma função punitiva e, para tanto, não era sequer 

necessário endossar a tese de que o dano moral tem natureza de pena privada, 

bastando que se aceite, em alguns casos, que a compensação desse tipo de dano 

tenha um caráter sancionador192. 

 

5.3.3. Função punitiva na Alemanha 
 

 Não há no BGB uma previsão expressa sobre a função punitiva da 

responsabilidade civil. Assim, este mecanismo surge pela força da doutrina e da 

jurisprudência. Em 1938, Hans Albrecht Fischer afirmou que "quando a lei prescreve 

a reparação em dinheiro do dano imaterial sofrido, aparecem certos pontos de 

contato entre a indenização e a pena"193. 

 

 Trinta anos mais, tarde Erwin Deutsch defende a função de desagravo do 

lesado consubstancia a prova de que existe uma função punitiva da indenização por 

danos extrapatrimoniais, atendendo à relevância do grau de culpa do lesante. Afirma 

Paula Meira Lourenço194 (2006, p. 122) que "este autor tenta demonstrar que, na 

falta de uma teoria geral da responsabilidade civil, importa relacionar os 

pressupostos deste instituto - os comportamentos (Verhaten), as lesões (Verletzung) 

e os danos (Schaden) - com os seus princípios, as suas funções e finalidades". 

 

 Em 1991, Bernd-Rüdiger Kern, em consonância com as lições de Deutsch, 

admite expressamente a função punitiva da responsabilidade civil. Segundo o autor, 

o significado da função de satisfação deste instituto diz respeito não só ao lesado, 

mas também ao lesante, daí porque ele afirma que esta função é sinônimo de pena 

                                                
191 Idem, p. 83 e ss. 
192 A decisão é citada em estudo de MARZIO, Mauro di. Le funzioni del risarcimento. Disponível em 
http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/007012.aspx. Acesso em 20/10/2012. 
193 FISCHER, Hans Albrecht. ob. cit., p. 233 
194 LOURENÇO, Paula Meira. ob. cit., p. 122 
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privada, consubstanciando os elementos penais da responsabilidade civil por danos 

não patrimoniais195. 

 

 A doutrina alemã que defende a função preventiva e punitiva da 

responsabilidade civil em sede de danos não patrimoniais parece ter sido acolhida 

em duas decisões do BGH, tomadas em 1995, a propósito da utilização não 

autorizadas da imagem de duas figuras públicas, quais sejam, a princesa de Mônaco 

e o seu filho. Com efeito, nestes dois casos, o BGH salientou a necessidade de 

reforçar as compensações atribuídas por danos não patrimoniais, revelando assim 

as funções punitiva e preventiva da responsabilidade civil196. 

 

 Tais decisões, conforme observam Ulrich Magnus e Jörg Fedtke197 (2001, p. 

124),  têm renovado a discussão acadêmica acerca do emprego de elementos 

punitivos no Direito Germânico, muito embora considerações de caráter preventivo e 

punitivo já fossem perceptíveis em decisões das cortes alemãs desde 1961. 

 

5.3.4. Função punitiva em Portugal 
 

 O Código Civil português prevê expressamente a adoção de critérios 

punitivos na fixação de indenização do dano moral, como se extrai dos seus artigos 

494o. e 496o., no. 3 (primeira parte), combinados. Em comentário aos referidos 

dispositivos, Antunes Varela198 (2006, p. 608), observa que  

 
"a indenização reveste, no caso dos danos não patrimoniais, uma natureza 

acentuadamente mista: por um lado, visa reparar de algum modo, mais do que 

indemnizar, os danos sofridos pela pessoa lesada; por outro lado, não lhe é estranha 

a ideia de reprovar ou castigar, no plano civilístico e com os meios próprios do direito 

privado, a conduta do agente". 

 

                                                
195 Ibid. 
196 LOURENÇO, Paula Meira. ob. cit., p. 123 
197 MAGNUS, Ulrich; Fedtke, Jörg. Non-pecuniary loss under German Law. In: ROGERS, W.V. 
Damages for non-pecuniary loss in a comparative perspective. Viena: Springer-Verlag, 2001, p. 124 
198 Varela, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. Vol. 1, Coimbra; Coimbra Editora, 
2006 
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 Todavia, segundo Paula Meira Lourenço199  (2006, p. 289), "foi na última 

década do século XX que a jurisprudência portuguesa reconheceu, de forma 

expressa, a função punitiva da responsabilidade civil". 

 

5.4. Desenvolvimento da função punitiva nos sistemas jurídicos latino-
americanos 
 

 O tema da função punitiva da responsabilidade civil não é muito desenvolvido 

nos sistemas jurídicos latino-americanos, tendo em vista a influência sofrida pelos 

modelos normativos da Europa continental. Todavia, dois países ganham destaque 

ao tratar do tema: A Argentina e a Colômbio, cujo tratamento dado à matéria será 

analisado nos subitens a seguir. 

 

5.4.1. Função punitiva na Argentina 
 

 Sem dúvida, a Argentina é o país da América Latina que mais se dedicou ao 

estudo da função punitiva da responsabilidade civil. Na Argentina, a doutrina é 

dividida sobre a possibilidade do emprego da função punitiva, especialmente nos 

montantes fixados à titulo de dano moral. 

 

 Confirmando a possibilidade da função punitiva atrelada ao dano moral, 

defende Héctor Pedro Iribarne200 (2009, p. 204) que  

 
[...] a gravidade da conduta injuriosa e a consideração das vantagens obtidas ou 

procuradas através da ofensa, assim também como de seus móveis, são argumentos 

aos quais se deve recorrer para quantificar com justiça as indenizações deste tipo de 

prejuízo. 

 

 Contudo, a partir de abril de 2008, com a edição da Lei 26.361, a qual 

modificou a Lei 24.240, oficializa-se a possibilidade dos juízes imporem multas civis 

no âmbito das relações de consumo. O art. 52 bis da referida Lei afirma que o 

fornecedor que não cumpra as suas obrigações legais ou contratuais com o 

                                                
199 LOURENÇO, Paula Meira. ob. cit., p. 289 
200 IRIBARNE, Héctor Pedro. La cuantificación del daño moral. In: Revista de Derecho de daños, 
no. 6 (Daño moral), 2009 p. 204. 
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consumidor permite ao juiz aplicar uma multa civil a favor do consumidor, a qual será 

graduada em função da gravidade da conduta e outras circunstâncias do caso, 

independentemente de outras indenizações correspondentes201. 

 

5.4.2. Função punitiva na Colômbia 

 

 A responsabilidade civil na Colômbia é um tema regulado no Código Civil nos 

arts. 1.602 a 1.617 (responsabilidade civil contratual) e nos arts. 2.341 a 2.360 

(responsabilidade civil extracontratual). Nesses dispositivos, não encontramos 

nenhuma referência expressa à função punitiva. 

 

 Todavia, diante da proximidade da função punitiva com o direito penal, a 

doutrina colombiana tem aceito esta função por meio de uma interpretação do art. 97 

do Código Penal vigente, o qual estabelece que um dano derivado de uma conduta 

punível o juiz poderá estabelecer uma quantia à título punitivo, levando em 

consideração fatores como a natureza da conduta e a magnitude do dano 

causado202. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
201 No original: Artículo 52 bis: Daño Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o 
contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a 
favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias 
del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un 
proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, 
sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no 
podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley. 
202 Conferir ARISTIZÁBAL VELÁSQUEZ, D. (2010). Apuntes sobre el Daño Punitivo en la Res- 
ponsabilidad Patrimonial Colombiana. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, vol. 40, 
núm. 112, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2010. Disponible en 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ ArtPdfRed.jsp?iCve=151416945007, Acesso em 20/10/2012. 
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CAPÍTULO 06 - Desenvolvimento dogmático da função punitiva na 
responsabilidade civil 

 
6.1. Aspectos introdutórios do capítulo 
 

 O desenvolvimento dogmático da função punitiva da responsabilidade civil 

toma os caminhos mais variados. Ora com um tratamento isolado específico, ora 

associado ao dano moral ou ideias em torno de um dano punitivo, percebe-se que 

não há qualquer tratamento coeso sobre o tema. Nos itens a seguir, serão 

apresentados os principais modelos teóricos sobre esta função, destacando-se os 

da dogmática nacional, os quais serviram de base para a construção de um modelo 

específico da função punitiva, cujos pressupostos, requisitos e técnicas serão 

abordados nos capítulos seguintes deste trabalho. 

 

6.2. Desenvolvimento da função punitiva pela dogmática do punitive damages 
na commow law 
 

 No desenvolvimento da função punitiva, na common law, apontam os 

estudiosos o surgimento de diversas justificações teóricas sobre o assunto. O tema, 

contudo, é pulverizado em diversas orientações com bases bem-distintas. Na 

doutrina pátria, a melhor síntese sobre o assunto é proposta por André Gustavo de 

Andrade203 (2009, p. 244). Este autor afirma que existem seis modelos teóricos para 

o atual emprego do instituto. 

 

 Uma teoria, de natureza histórico-sociológica, sugere que os punitive 

damages foram desenvolvidos como uma justificação para indenizações 

consideradas excessivas (excessive damages) em relação aos danos sofridos. O 

sistema judicial inglês, calcado no julgamento popular pelo júri, teria propiciado 

condenações excessivas, que não eram objeto de revisão. Originariamente, os júris 

ingleses eram compostos por cidadãos locais que tinham conhecimento da forma de 

                                                
203 ANDRADE, André Gustavo Corrêa. ob. cit., p. 244 
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resolução do conflito. A familiaridade dos jurados com a matéria em julgamento 

inibia as cortes de proceder à revisão do montante indenizatório fixado204. 

 

 Outra teoria indica que a ideia dos punitive damages foi desenvolvida como 

forma de justificar a indenização em caso de ofensa a interesses aos quais a 

jurisprudência da época relutava em conferir o status de interesses juridicamente 

protegidos e, portanto, passíveis de reparação ou compensação. A jurisprudência 

inglesa dos séculos XVIII e XIX, na maioria dos casos, reconhecia o direito de 

indenização apenas às vítimas de danos que pudessem ser estimáveis 

pecuniariamente. Assim, o dano puramente moral ou o sofrimento mental (mental 

anguish), por si sós, não davam ensejo à indenização. Excepcionalmente, porém, 

admitia-se a fixação de um montante em dinheiro como compensação por certos 

danos não estimáveis pecuniariamente, quando estes constituíam a principal ou 

exclusiva consequência de determinados ilícitos, como no caso de dano à honra 

(defamation), abuso processual (malicious prosecution), agressão física (assault), 

prisão ilegal (false imprisonment), sedução (seduction) e adultério (adultery)205. 

 

 O terceiro modelo teórico sugere que os punitive damages teriam servido 

ainda como justificativa para a compensação da vítima por danos intangíveis, não 

estimáveis pecuniariamente, quando presentes circunstâncias agravantes, como no 

já citado caso Huckle v. Money, em que se reconheceu que a conduta do ofensor foi 

agravada por insolvência, opressão e tirania, decorrente do uso de um mandado de 

prisão genérico206. 

 

 Uma quarta vertente teórica entende que originariamente as Cortes Inglesas 

em algumas poucas decisões da época esposaram a tese de que essa soma visava 

à dissuasão do ofensor (deterrence of the wrongdoer), enfoque este que mais se 

aproxima da visão atual da doutrina brasileira acerca da função punitiva. 

 

 A quinta orientação teórica, não referendada explicitamente por nenhum 

precedente judicial, via nos punitive damages uma soma fixada na esfera civil para 

                                                
204 ANDRADE, André Gustavo Corrêa. ob. cit., p. 181 
205 ANDRADE, André Gustavo Corrêa. ob. cit., p. 182 
206 Ibid. 
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corrigir injustiças ocorridas nos processos criminais. Argumentava-se que, na esfera 

criminal, pequenas ofensas à propriedade comumente sofreriam penalidades mais 

severas do que ofensas à pessoa, teoricamente mais graves. 

 

 Finalmente, sustentou-se que os punitive damages atuariam como forma de 

prevenir a vindita, diminuindo o risco de que a vítima buscasse retribuir 

pessoalmente a ofensa sofrida. A natureza punitiva do montante da indenização 

arrefeceria o ímpeto da vingança da vítima. Por outro lado, a indenização serviria 

também como retribuição pública pelo comportamento ultrajante do ofensor. 

 

6.3. Desenvolvimento da função punitiva pelo modelo dogmático da pena 
privada 
 

 No início do século XX, não obstante o movimento de objetivação da 

responsabilidade civil e de socialização do dano, alguns autores franceses 

salientavam o papel da pena privada na responsabilidade civil. Em 1906, Louis 

Hugueney demonstrava que a moralização da ordem econômica implicava recurso à 

pena privada, porquanto o desenvolvimento das atividades econômicas tornava 

cada vez mais difícil o cálculo do dano207. 

 

 Em 1947, como marco teórico da teoria da pena privada, surge a tese de 

doutoramento de Boris Starck208 (1947) como o sugestivo título: Éssai sur la théorie 

générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et 

de peine privée.  

 

 A teoria tornou-se, de fato, útil quando se percebeu a necessidade de buscar 

fundamentos com maior poder de adesão para fortalecer a ideia da reparação do 

dano moral, pois que, não havendo como submeter a qualquer tipo de aferição em 

concreto a extensão do dano, o pagamento da quantia em dinheiro pelo ofensor 

poderia ter, pura e simplesmente, o caráter da sanção209. 

 
                                                
207 LOURENÇO, Paula Meira. ob. cit., p. 139 
208 STARCK, Boris. Essai d’une théorie générale de la responabilité civile considerée en sa 
double fonction de garantie et de peine privée. Paris: L. Rodstein, 1947 
209 MORAES, Maria Celina Bodin, ob cit., p. 219 
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 A obra de Suzanne Carval (1995) constitui a mais recente síntese da corrente 

doutrinária francesa que reconhece a função punitiva da responsabilidade civil. Esta 

autora alertou a comunidade jurídica para as potencialidades da atribuição ao lesado 

de montantes punitivos sempre que estivessem em causa da defesa da pessoa 

humana e a moralização da ordem econômica. 

 

 A teoria da pena privada renasce justamente porque a função ressarcitória da 

responsabilidade civil já não é mais capaz, nos dias de hoje, de atuar sob o ponto de 

vista preventivo-sancionatório para desestimular condutas ilícitas. Massimo 

Bianca210 (2008, p. 147) explica que  

 
[...] a atualidade do tema nasce da exigência de busca de outros remédios de tutela 

privada, distintos do tradicional ressarcimento de danos, que constitui uma resposta 

insuficiente diante de vários acontecimentos lesivos a interesses juridicamente 

relevantes. 

 

 Defendendo a reinserção da pena privada como um dos instrumento da 

responsabilidade civil, Nelson Rosenvald 211  (2007, p. 191) explica que seu 

fundamento  

 
[...] é reagir contra a perspectiva em voga que invariavelmente remete à pessoa da 

vítima e ao dano, abstraindo-se do agente, da culpa e, principalmente, de qualquer 

aptidão preventiva. A pena privada atua como uma resposta a essa lacuna na teoria 

da responsabilidade civil. Em certos domínios ela se faz necessária, deferindo ao 

credor ou ao lesado a percepção de um montante superior ao dano efetivo. Mais do 

que reparação, cuida-se de um misto de prevenção de atuações ilícitas e punição 

pela ofensa a um dever ou obrigação. Mais do que acautelar e sancionar, ela reafirma 

a prevalência da pessoa e de sua especial dignidade como referencias do Estado 

Democrático de Direito. 

 

 Temos, assim, que a pena privada, muito embora se trate de um antigo 

instituto jurídico colocado em estado de letargia dogmática, hoje certamente se 

                                                
210 BIANCA, Massimo. Riflessioni sulla pena privata. In: BUSNELL, Francesco; SCALFI, Gianguido 
(Org). Le pene private, 2008. No original: l’a attualità tema nasce dall’esigenza di ricercare altri rimedi 
ti tutela privata al di fuori di quelo tradizionale Del risarcimento del danno, che costituisce spesso uma 
risposta insufficiente di fronte alle varie vicende lesive degli interessi giudicamente rilevanti. 
211 ROSENVALD, Nelson. Cláusula penal: a pena privada nas relações negociais. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2007 
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converteu uma alternativa civil à tutela penal, para restituir credibilidade a um 

sistema que encontra o seu frágil equilíbrio em uma artificial união entre a 

intransigência penal e a tolerância civil. 

 

6.4. O desenvolvimento da teoria do desestímulo 
 

 Ao lado da tese da pena privada, surgiu a teoria do desestímulo para justificar 

a função punitiva da responsabilidade civil. Sob esta perspectiva, o quantum 

indenizatório arbitrado deve estabelecer um valor significativo o bastante, de modo a 

conscientizar o ofensor de que não deve persistir no comportamento lesivo, noutras 

palavras, para não passar impune a infração e, assim, estimular novas agressões212.  

 

 A teoria do desestímulo é a mais aceita pela doutrina e jurisprudência 

nacional. Afirma Carlos Alberto Bittar213  (1999, p. 232-233) que as orientações 

jurisprudenciais vêm-se cristalizando para permitir  

 
[...] a fixação de valor que serve como desestímulo a novas agressões [...] 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 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. 

 

 Para a aplicação da teoria, a conduta que será objeto de punição não deve 

ser analisada em si mesma, mas dentro de um contexto, não se perquirindo se a 

ação lesiva teve uma culpa acentuada ou a intenção única de prejudicar outrem. 

Direciona-se o foco para fato de que certos atores sociais possam se sentir 

estimulados a lesionar direitos alheios em benefício próprio.  

 

                                                
212 MORAES, Maria Celina Bodin, ob. cit., p. 222 
213 BITTAR, Carlos Alberto. Responsabilidade civil: teoria e prática. 3. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1999, p. 232-233 
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  Ela foi aparentemente recepcionada no Projeto de Lei no. 6.960/2002, por 

meio de uma genérica autorização ao juiz para acréscimo de parcela punitiva, 

determinando-se que a reparação do dano moral deve constituir também “adequado 

desestímulo ao lesante”. Mas, como bem observou Maria Celina Bodin de Morais214 

(2009, p. 222) esta disposição legal do projeto de lei em momento algum indicou os 

critérios a serem levados em conta para aplicação da função punitiva, criando uma 

autorização genérica aos magistrados para punir os agentes infratores com uma 

enorme margem de discricionariedade. Ao desestimular condutas potencialmente 

danosas, a responsabilidade civil contribui para a redução da quantidade e 

gravidade dos acidentes e, consequentemente, dos custos a eles relacionados. 

Previnem-se acidentes tanto por meio de proibição a determinados atos ou 

atividades como tornando estas menos lucrativas. 

 

6.5. O desenvolvimento da função punitiva na dogmática brasileira 
 

 A dogmática nacional foi responsável pelo desenvolvimento de dois modelos 

teóricos que merecem destaque resultantes do trabalho de Antonio Junqueira de 

Azevedo e Jorge Luiz Souto Maior. Para a melhor compreensão, do tema eles serão 

analisados isoladamente nos subitens a seguir. 

 

6.5.1. A Teoria do dano social de Antonio Junqueira de Azevedo 
 

 No ensaio intitulado "por uma nova categoria de dano na responsabilidade 

civil: o dano social",  publicado originariamente na Revista Trimestral de Direito Civil 

em 2004 Antonio Junqueira de Azevedo215 (2009, p. 377-385) desenvolve quais as 

possíveis categorias de dano, justamente para a correta compreensão de seus 

conteúdos específicos. 

 

                                                
214 MORAES, Maria Celina Bodin, ob. cit., p. 222 
215 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: 
Saraiva, 2009 
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 Ao analisar o art. 944 do atual Código Civil, o autor216 inicialmente alerta que 

esta disposição não possui qualquer correspondência com a legislação anterior. E 

da sua leitura inicial  

 
[...] não seria mais possível qualquer imputação de "punitive damage", no sentido 

próprio, nem como punição nem como desestímulo (...) Perante a lei, então, 

continuando nosso raciocínio sobre a primeira leitura, os danos, especialmente os 

morais, não poderiam ser aumentados com um plus, a título de pena ou dissuasão, 

porque essas verbas não são, evidentemente, cobertura dos danos da vítima. Têm 

outras finalidades; basta pensar, aliás, que estão centradas no agente do dano, e não 

na vítima". 

 

 O autor propõe uma releitura da própria ideia de dano, justamente para 

garantir a inserção uma nova categoria, qual seja, o dano social. Ele parte de um 

argumento afirmando que a "tradicional separação entre direito civil e direito penal, 

ficando o primeiro com a questão da reparação e o último com a questão da 

punição, merece ser repensada"217218. Justificando seu raciocínio, o autor apresenta 

diversos dispositivos do Código Civil, os quais serão analisados em um item 

específico deste trabalho, para corroborar a sua tese. 

 

 Assim, com a correta compreensão de que o Direito Civil pode exercer uma 

função punitiva, Antonio Junqueira de Azevedo219  (2009, p. 380)  aponta dois 

problemas para a fixação do caráter punitivo na responsabilidade civil:  

 
[...] A punição somente seria possível nos casos de responsabilidade subjetiva, eis 

que somente nela o juiz examina o dolo ou a culpa; seria, pois, incabível, à primeira 

vista, na responsabilidade civil objetiva; e b) a pena, representada pelo aumento da 

indenização, estaria, como já dissemos, impedida pelo art. 944 do novo Código Civil. 
                                                
216 Idem, p. 378 
217 Idem, p. 379 
218 Corroborando o argumento firmado por Antonio Junqueira de Azevedo, Judith Martins-Costa e 
Mariana Souza Pargendler explicam que a consagração no Código Civil e o desenvolvimento 
doutrinário da figura da figura do enriquecimento sem causa e a influência dos ideiais de justiça 
comutativa, tendo como seu principal expoente São Tomás de Aquino, permitiram "a limitação da 
obrigação de indenizar ao mero ressarcimento do dano efetivamente inflingido" As mesmas autoras 
completam afirmando que "o processo de despenalização da responsabilidade civil surgiu não 
somente no sentido de limitar cada vez mais a obrigação ressarcitória aos danos efetivamente 
sofridos: também se desenvolveu no sentido de tornar cada vez mais uniforme as regras desse 
instituto"[In, Usos e abusos da função punitiva (punitive damages e o direito brasileiro), R. CEJ, 
Brasília, n. 28, jan/marc., 2005, p. 18 
219 Idem, ob. cit., p. 380 
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 Combatendo a primeira objeção formulada, o autor afirma que, mesmo nas 

hipóteses de responsabilidade objetiva, o juiz pode tomar como elemento 

cognoscível o exame do dolo e da culpa, especialmente para o arbitramento da 

indenização. Conclui afirmando, inclusive, que "se a finalidade da indenização for a 

dissuasão, nem é preciso examinar dolo ou culpa grave; o desestímulo é cabível 

ainda que se fique exclusivamente no campo da responsabilidade objetiva"220. 

 

 Sobre a segunda objeção, qual seja, a limitação da indenização pela redação 

do art. 944, o autor221 afirma  

 
[...] um ato doloso ou gravemente culposo, ou se negativamente exemplar, não é 

lesivo somente ao patrimônio material ou moral da vítima, mas sim, atinge a toda a 

sociedade, num rebaixamento imediato do nível de vida da população. Causa dano 

social. Isto é particularmente evidente quando se trata da segurança, que traz 

diminuição da tranquilidade social, ou de quebra de confiança, em situações 

contratuais ou paracontratuais que acarreta redução da qualidade coletiva de vida. 

 

 Fruto de uma obrigação de segurança geral e imposta a todos, surge 

obrigatoriamente, como consequência direta, um dever de cuidado não só da vítima 

concretamente considerada, como também destinado a toda sociedade. Assim, 

argumenta Antonio Junqueira de Azevedo que 
[...] qualquer ato doloso ou gravemente culposo, em que o sujeito "A" lesa o sujeito 

"B", especialmente em sua vida ou integridade física ou psíquica, além dos danos 

patrimoniais ou morais causados à vítima, é causa também de um dano à sociedade 

como um todo e, assim, o agente deve responder por isso. O art. 944 do Código Civil, 

ao limitar a indenização à extensão do dano, não impede que o juiz fixe, além das 

indenizações pelo dano patrimonial e pelo dano moral, também - esse é ponto - uma 

indenização pelo dano social. A "pena"- agora, entre aspas, porque no fundo, é 

reposição à sociedade - visa restabelecer o nível social da tranquilidade diminuída 

pelo ato ilícito (grifos meus). 

 

 A dimensão da categoria do dano social garante, pois, uma preservação das 

expectativas de bem-estar de toda a população, ou seja, de um nível de qualidade 

                                                
220 Ibid. 
221 Idem, p. 380-381 
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de vida. Isso porque são "lesões à sociedade, no seu nível de vida, tanto por 

rebaixamento de seu patrimônio moral - principalmente a respeito da segurança - 

quanto por diminuição de sua qualidade de vida". Conclui o autor afirmando que "os 

danos sociais são causa, pois, de indenização punitiva por dolo ou culpa grave, 

especialmente, repetimos, se atos que reduzem as condições coletivas de 

segurança, e de indenização dissuasória " 222 (grifos meus). 

 

6.5.2. A teoria do dano social de Jorge Luiz Souto Maior: O dumping social 
 

 A ideia do dumping surge inicialmente atrelada aos ramos do Direito 

Econômico e Empresarial. Trata-se de uma prática mercantil de venda de produtos a 

um preço muito abaixo do mercado. O Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE), órgão integrante do Ministério da Justiça, já definiu dumping 

como a temporária e artificial redução de preços para oferta de bens e serviços por 

preços abaixo daqueles vigentes no mercado (eventualmente abaixo do custo), 

provocando oscilações em detrimento do concorrente e subsequente elevação no 

exercício de especulação abusiva. Trata-se, pois, de prática comercial ilícita que se 

caracteriza pela tentativa de eliminação dos concorrentes através da competição 

injusta. 

 

 Contudo, no Direito do Trabalho, a expressão dumping ganha um contorno 

específico. Ele revela uma conduta de sociedades empresárias ou empresários 

individuais que buscam eliminar a concorrência às custas dos direitos básicos de 

seus empregados223. 

 
 O termo "dumping social" do Direito do Trabalho começou ter por fim designar 

uma prática por meio da qual empregadores fecham suas empresas estabelecidas 

                                                
222 Idem, p. 382 
223 No século XVIII, um dos ministros da Rainha Anne, da Inglaterra, levou à Sua Majestade o 
argumento que o Estado deveria criar barreiras a produtos produzidos na Índia. Ele questionava 
como os produtos ingleses poderiam competir com mercadorias indianas, de preço notoriamente 
inferior, se o trabalhador inglês recebia um salário 10 vezes maior que o profissional indiano, que 
além da baixa remuneração tinha carga horária mais extensa. Isso deixava elevado o preço do 
produto britânico e o tornava nada competitivo no mercado nacional. A barreira sugerida pelo ministro 
inglês tornou-se uma manifestação pioneira de medida antidumping no mundo, uma das primeiras 
decisões de restrição ao dumping, estratégia de mercado que consiste em oferecer um produto de 
exportação com valor inferior ao praticado no mercado de determinado país.  
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em locais onde os salários são elevados - a fim de se restabelecerem em outras 

regiões, onde a mão de obra é mais barata, deixando de observar os direitos 

mínimos dos trabalhadores para alcançar maiores lucros224. 

 

 Cruzando-se os conceitos outrora comerciais e atualmente trabalhistas, a 

prática do dumping social está relacionada com situações em que produtos de um 

determinado país são introduzidos no comércio de outros Estados, a um preço 

inferior ao do mercado interno, em razão, exatamente, da burla na legislação 

empregatícia, no país de origem da mercadoria. 

 

 Foi exatamente pensando dessa forma que a Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), em sua 1ª Jornada de Direito 

Material e Processual realizada no final de 2007225, produziu o Enunciado n. 4 a 

respeito do tema, o qual estabelece que "as agressões reincidentes e inescusáveis 

aos direitos trabalhistas geram um dano à sociedade, pois com tal prática 

desconsidera-se, propositalmente, a estrutura do Estado social e do próprio modelo 

capitalista com a obtenção de vantagem indevida perante a concorrência. A prática, 

portanto, reflete o conhecido "dumping social", motivando a necessária reação do 

Judiciário trabalhista para corrigi-la. O dano à sociedade configura ato ilícito, por 

exercício abusivo do direito, já que extrapola limites econômicos e sociais, nos 

exatos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. 

 

 Jorge Luiz Souto Maior226 (2008), o principal autor sobre o tema no Brasil, em 

artigo intitulado "Indenização por Dano Social pela Agressão Voluntária e 

Reincidente aos Direitos Trabalhistas", defende a fixação de indenização ao 

empregador afeito à prática do dumping social, chamada de "indenização 

suplementar". 

 

 Mais do que reparar o dano individual/episódico, a indenização visa a punir as 

                                                
224 Fonte: JUSBRASIL, site http://www.jusbrasil.com.br/noticias/514694/que-se-entende-por-dumping-
social acessado em 20.11.2012 
225 Idem 
226 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Indenização por Dano Social pela Agressão Voluntária e 
Reincidente aos Direitos Trabalhistas. Disponível em 
http://www.anamatra.org.br/hotsite/conamat06/trab_cientificos/teses/indeniza%C3%A7%C3%A3o%20
suplemen, 2008 
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práticas ilícitas que tenham importante repercussão social, visualizando sua 

extensão, fixando-se como forma de desestimular a continuação da prática do ato 

ilícito, especialmente quando o fundamento da indenização for a extrapolação dos 

limites econômicos e sociais do ato praticado, pois sob o ponto de vista social o que 

importa não é reparar o dano individualmente sofrido, mas impedir que outras 

pessoas, vítimas em potencial do agente, possam vir a sofrer dano análogo. 

 

 Trata-se, pois, de tese que visa a combater a prática precarizante do 

empregado e, consequentemente, proteger a sociedade como um todo. Sociedade 

esta compreendida entre empregados, empregadores, consumidores, ou seja, a 

coletividade amplamente conceituada. Segundo o entendimento do professor Jorge 

Luiz Souto Maior (2008), todas as situações de precarização da relação de emprego 

podem ser definidas como dumping social na medida em que afeta todo o coletivo e 

prejudica a sociedade ao transgredir os direitos fundamentais e dignidade humana 

do trabalhador. 

 

 O dumping social é, portanto, um dano à sociedade por exercício abusivo, já 

que extrapola limites econômicos e sociais, nos exatos termos dos arts. 186, 187 e 

927 do Código Civil. Segundo Jorge Luiz Souto Maior (2008), o parágrafo único do 

art. 404 do Código Civil traz um fundamento de ordem positiva para impingir ao 

agressor contumaz uma indenização suplementar. Este fundamento é reforçado pelo 

disposto nos arts. 652, "d", e 832, § 1º, da CLT, os quais, respectivamente, 

autorizam os juízes a aplicar multa e demais penalidades, bem como a definição de 

condições para cumprimento da sentença. 

 

 Afirma o autor que o ilícito tanto se perfaz pela provocação de um dano a 

outrem, individualmente identificado, quanto pela desconsideração dos interesses 

sociais e econômicos, coletivamente considerados. Na ocorrência de dano de 

natureza social, surge, por óbvio, a necessidade de se apenar o autor do ilícito, para 

recuperar a eficácia do ordenamento, pois um ilícito não é mero inadimplemento 

contratual e o valor da indenização, conforme prevê o art. 944, do CC, mede-se pela 

extensão do dano, ou seja, considerando o seu aspecto individual ou social.  

 

 No aspecto da reparação, Jorge Luiz Souto Maior afirma que o tema em 
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questão atrai a aplicação do provimento jurisdicional denominado na experiência 

americana de fluid recovery ou ressarcimento fluído ou global, quando o juiz 

condena o réu de forma que também o dano coletivo seja reparado, ainda que não 

se saiba quantos e quais foram os prejudicados e mesmo tendo sido a ação 

intentada por um único individuo que alegue o próprio prejuízo. 

 

 A pedra angular da condenação de empresas por dumping social é sempre a 

verificação de que determinado empregador burla a legislação trabalhista 

reiteradamente e de forma inescusável, ou seja, poderia se portar de forma diversa 

e, por conveniência, assim não o faz de forma reincidente. Por isso se diz que o 

magistrado deve conhecer muito bem o histórico da empresa no cotidiano da Vara 

do Trabalho, pois não há que se aplicar indenização na empresa que possui o 

mínimo de plausibilidade quando vem a ferir o direito do empregado ou mesmo não 

se caracteriza reincidente naquele fato. 

 

 O critério é o da avaliação quanto a ter sido uma atitude deliberada e 

assumida de desrespeito à ordem jurídica, como, por exemplo, a contratação sem 

anotação da Carteira de Trabalho ou a utilização de mecanismos para fraudar a 

aplicação da ordem jurídica trabalhista, valendo lembrar que o ato voluntário e 

inescusável é, igualmente, um valor com representação jurídica, haja vista o 

disposto no inciso LXVII, do art. 5º. da CR/88. 

 

 Cabe esclarecer, ainda, que alguns juízes arbitram a chamada "indenização 

suplementar" para um determinado fundo ou fim social, enquanto outros destinam tal 

indenização diretamente ao empregado lesado. 

 

6.6. Uma nova proposta para desenvolvimento do tema na dogmática nacional 
 

 O desenvolvimento da função punitiva - por meio dos modelos teóricos no 

Brasil - não ganharam, até o presente momento, uma adesão completa, seja pela 

doutrina, como também pela jurisprudência. Isso se deve, em grande parte, a 

insuficiência no desenvolvimento da sua caracterização, além das confusas 

expressões utilizadas, as quais dão margem a uma enorme desconfiança na sua 

aplicação. 



 104 

 

 Nos próximos capítulos do presente estudo, pretende-se justamente 

preencher esta lacuna na dogmática nacional com a correta compreensão dos 

pressupostos e requisitos, bem como as técnicas de aplicação da função punitiva no 

Brasil. Busca-se, portanto, uma nova proposta para que seja capaz de trazer um 

novo olhar ao tema, levando em consideração toda a experiência e o 

desenvolvimento teórico anterior. 
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CAPÍTULO 07 - Pressuposto e requisitos de aplicação da função punitiva na 
responsabilidade civil 

 

7.1. Aspectos introdutórios do capítulo 
 

 A principal questão envolvendo a função punitiva na responsabilidade civil, 

tanto no sistema da commow law 227  e principalmente da civil law, reside na 

identificação de parâmetros eficientes para a sua aplicação. Isso porque a sanção, 

seja ela qual for a sua espécie ou forma, deve ter presentes três ideias essenciais: o 

equilíbrio, a justiça e a previsibilidade, justamente para  evitar que a função punitiva 

sirva de estímulo ao desenvolvimento de uma indústria da punição, caracterizada 

pelo exagero e pela arbitrariedade, a exemplo do que já se observa com o fenômeno 

do dano moral.  

 

 Para que o equilíbrio, a justiça e a previsibilidade coexistam eficientemente na 

função punitiva da responsabilidade civil é necessário observar, simultaneamente, 

um pressuposto de incidência e quatro requisitos gerais de caracterização. É 

importante destacar, desde já, que a análise de pressupostos e requisitos para a 

aplicação de qualquer instituto ou categoria jurídica não é um trabalho estático, mas 

sim dinâmico. Pretende-se, pois, uma correta identificação desses aspectos para 

que possam atender de modo coeso aos objetivos já identificados no capítulo 3 

deste trabalho. 

 

 Assim, tendo em vista que a função punitiva da responsabilidade civil é pouco 

desenvolvida no Brasil, a identificação do seu pressuposto e dos seus requisitos terá 

como guia a experiência de outros sistema normativos que já desenvolveram com 

mais profundidade o tema, bem como o labor doutrinário e jurisprudencial. 

Obviamente, este não é o único caminho que pode ser adotado para a construção 

desses aspectos. Mas, sem dúvida, é o mais seguro, e talvez, pelo menos até o 
                                                
227 Nos EUA a necessidade de identificação de parâmetros claros para a aplicação dos punitive 
damages levou a ATRA a recomendar quatro reformas, a saber: 1) estabelecer um nexo de 
causalidade relacionada com a origem intencional da responsabilidade civil extracontratual de 
natureza semicriminal da indenização punitiva – a malícia; 2) evidenciar de forma clara e inconteste a 
ocorrência de responsabilidade passível de ser conferida à indenização punitiva; 3) estabelecer um 
critério de proporcionalidade entre a indenização e a ofensa propriamente dita; e 4) criar de uma 
legislação federal no sentido de solucionar o problema da volatilidade das indenizações punitivas. 
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atual estágio do desenvolvimento teórico do instituto na dogmática nacional, o único 

capaz de garantir equilíbrio, a justiça e a previsibilidade na sua aplicação. 

 

7.2. Pressuposto de aplicação da função punitiva: lesividade social da conduta 
do ofensor 
 

 O vocábulo pressuposto possui uma natureza polissêmica e em muitos casos 

é utilizado de forma inadequada. Pretende-se aqui tratar o pressuposto num sentido 

estrito, ou seja, como o antecedente necessário que permite a incidência da função 

punitiva da responsabilidade civil num caso concreto. Assim, tendo em vista que a 

função punitiva da responsabilidade civil tem uma natureza jurídica excepcional, 

somente condutas que apresentem uma alta lesividade social permitem a sua 

caracterização.  

 

 A lesividade social é um ponto comum no desenvolvimento de todos os 

trabalhos doutrinários, envolvendo as mais variadas matizes da função punitiva da 

responsabilidade civil, muito embora ela não tenha um tratamento homogêneo como 

um pressuposto. Ela ocorre quando a gravidade e a extensão do ilícito praticado 

extrapolam a esfera jurídica da vítima e atingem a coletividade como um todo. Ela é 

caracterizada quando o ofensor ignora deliberadamente direitos e garantias de toda 

a sociedade, trata-se, em outros termos, de uma excessiva anormalidade de 

conduta. Com efeito, esclarece Goffredo Telles Junior228  (2002, p. 20), que as 

anormalidades  

 
[...] são procedimentos que contrariam as convicções dominantes sobre o que pode 

ou deve ser feito e sobre o que não pode ou não deve ser feito. São procedimentos 

que não se harmonizam com a ordem ética vigente. 

 

 A lesividade social circunscreve a função punitiva da responsabilidade civil 

como um mecanismo para tornar efetivo o controle de uma sociedade, na qual as 

condutas lesivas multiplicam em uma razão geométrica. Nesse sentido, lúcida é a 

colocação de Daniel de Andrade Levy229 (2012, p. 27): "impossível não perceber 

                                                
228 TELLES JUNIOR, Goffredo. Iniciação na ciência do Direito. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2002 
229 LEVY, Daniel de Andrade. ob. cit., p. 27 
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uma sociedade cada vez mais sensível aos eventos danosos, cuja regulação 

concentrada do Poder Público não é capaz de impedir, sendo inevitável a 

emergência de instrumentos difusos de controle social, como a responsabilidade 

civil". 

 

 O pressuposto da lesividade social centraliza a aplicação da função punitiva 

da responsabilidade civil sobre os efeitos percebidos sobre a vítima, ou seja, no 

resulta por ela experimentado. Mas não a vítima considera individualmente, mas sim 

de forma coletiva e difusa, ainda que o dano (patrimonial ou extrapatrimonial) tenha 

sido experimento por um único indivíduo. Esclarece bem a questão Daniel de 

Andrade Levy230 (2012, p. 26) ao afirmar que "o ofendido não é mais apenas a vítima 

direta de um evento lesivo, mas também os seus ascendentes, descendentes, 

companheiros, cônjuge, enfim, todos aqueles afetados pelo acidente". 

 

 Por se tratar de um instrumento de controle social, a ausência de lesividade 

social impede, automaticamente, a aplicação da função punitiva da responsabilidade 

civil. Até porque o caráter punitivo mediato da reparação dos danos patrimoniais e 

extrapatrimoniais passa a ser suficiente para controle da conduta lesiva do ofensor. 

 

7.3. Um ponto de partida para a compreensão dos requisitos de aplicação da 
função punitiva: o precedente BMW of North America Inc. v. Gore nos EUA 
 

 Os raciocínios jurídicos e as suas  consequentes conclusões podem utilizar 

diversas vias. Uma das técnicas impõe a análise de uma situação concreta, para 

dela induzir o princípio da qual ela pode depender. Com efeito, explica Jean-Louis 

Bergel231 que (2006, p. 357) "o raciocínio indutivo parte dos fenômenos observados 

para deduzir deles, por hipóteses provisórias, princípios cuja exatidão se verificará 

em seguida deduzindo as diversas consequências suas". 

 

 A ausência de um tratamento sistemático da função punitiva da 

responsabilidade civil restringe uma correta análise do instituto. Portanto, uma via 

segura é utilizar como ponto de partida uma situação concreta, envolvendo a 

                                                
230 LEVY, Daniel de Andrade. ob. cit., p. 26 
231 BERGEL, Jean-Louis. Teoria geral do Direito. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 357 
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aplicação da função punitiva da responsabilidade civil nos EUA, qual seja, o 

precedente BMW of North America, Inc. v. Gore232. Por se tratar de um precedente 

que analisou diretamente a aplicação dos punitive damages, induzir dele quais são 

os requisitos lógicos para a aplicação da função punitiva é uma via bastante eficiente 

para preencher a lacuna sobre a questão. 

 

 O precedente BMW of North America, Inc. v. Gore nos EUA fez com que 

Suprema Corte dos Estados Unidos interviesse para decidir sobre parâmetros de 

aplicação, baseando-se no princípio do devido processo legal, em sua acepção 

substantiva, consagrado pela XIV Emenda da Constituição Americana. Em 1990, Ira 

Gore Jr. comprou um novo BMW sedan de uma revendedora autorizada do Alabama 

pelo preço de US$ 40.750,88. Após aproximadamente nove meses, o comprador 

levou o veículo para um polimento. Nesta ocasião descobriu que o carro havia sido 

repintado. Em razão do vício da pintura, Ira Gore Jr. ajuizou ação em face da BMW 

of North America, empresa esta responsável pelos automóveis BMW nos EUA. 

 

 Durante o julgamento, a Ré reconheceu a existência de uma política de 

vendas de veículos novos danificados durante a fabricação ou o transporte: se o 

custo do reparo excedesse 3% do preço sugerido para a venda, o veículo era 

vendido como usado; se, todavia, o reparo não excedesse a 3%, o carro era vendido 

como novo, sem advertir o revendedor que algum reparo fora feito. Assim, a Ré 

sustentando na demanda que o custo de repintura encontrava-se em torno de 1,5% 

do preço sugerido de venda, argumentou que não estava obrigada a revelar para o 

revendedor o reparo que havia sido realizado. 

 

 O autor, em virtude de um testemunho de um revendedor autorizado da 

BMW, ficou sabendo que o valor de um BMW repintado era aproximadamente 10% 

menor do que o valor de um carro novo. Além disso, comprovou que, desde 1983, a 

Ré havia vendido, como novos, 983 veículos repintados, incluindo quatorze no 

Alabama, sem revelar o fato aos revendedores. Tomando como base o valor de US$ 

4.000,00 (quatro mil dólares) por veículo, o autor argumentou que uma indenização 

                                                
232 Conferir, GOLDBERG, Jonh C. P. Goldberg e ZIPURSKY, Benjamin C. ob. cit., 352-359 
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punitiva de US$ 4 milhões constituiria penalidade apropriada pela venda de 

aproximadamente 1.000 veículos. 

 

 Ao final, o júri condenou a Ré ao pagamento de compensatory damages de 

US$ 4.000,00 (quatro mil dólares) e punitive damages de US$ 4 milhões, por 

considerar que a política de não revelação de danos nos veículos configurou 

conduta maliciosa. A Suprema Corte do Alabama, entendendo que o júri, no cálculo 

dos punitive damages, computara impropriamente fatos semelhantes ocorridos em 

outra jurisdição, reduziu o montante indenizatório para US$ 2 milhões. 

 

 A Suprema Corte Americana, por maioria de votos, considerou que a 

indenização punitiva de US$ 2 milhões fora exagerada, violando a due process 

clause. Argumentou que a conduta da empresa ré não era especialmente 

repreensível, pois o dano sofrido pelo autor fora puramente econômico; a repintura 

realizada no veículo antes da venda não afetou sua performance, segurança ou 

aparência; a conduta da ré não evidenciou má-fé, indiferença ou falta de 

consideração pela saúde ou segurança de outrem. Além disso, o valor da 

indenização punitiva correspondeu a 500 vezes o montante do dano material, sendo 

desproporcional em relação a este, embora não fosse possível estabelecer 

matematicamente uma proporção entre os dois valores. Finalmente, a indenização 

havia sido substancialmente maior que a multa aplicável pelo Estado do Alabama ou 

qualquer outro estado por condutas similares. O processo foi devolvido à Suprema 

Corte do Alabama para novo julgamento, com observância dos critérios 

determinados. No ano de 1997, o caso foi finalmente revisto pela Suprema Corte do 

Alabama, que reduziu o montante dos punitive damages para US$ 50.000,00. 

 

 A partir dessa decisão da Suprema Corte, ficaram estabelecidos três critérios 

(guideposts ou guidelines) para aferir a excessividade da indenização: 

 

1) O grau de repreensibilidade da conduta do réu (the degree of reprehensibility of 

the defendant’s misconduct). Para aferir a referida repreensibilidade, segundo a 

Corte, é importante atentar aos seguintes fatores: i) se o prejuízo causado foi físico 

ou meramente econômico; ii) se o ato ilícito foi praticado com indiferença ou total 

desconsideração com a saúde ou a segurança dos outros; iii) se o alvo da conduta é 
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uma pessoa com vulnerabilidade financeira; iv) se a conduta envolveu ações 

repetidas ou foi um incidente isolado;  v) se o prejuízo foi o resultado de uma ação 

intencional ou fraudulenta, ou foi um mero acidente.  

 

 A existência de qualquer desses fatores em favor do autor podem não ser 

suficientes para sustentar a aplicação da função punitiva (punitive damages); por 

outro lado, a ausência de todos torna qualquer condenação suspeita. Isso porque se 

deve presumir que o autor foi plenamente reparado pelo dano sofrido por meio da 

função ressarcitória ou compensatória, de forma que os punitive damages devem 

ser pagos somente quando a sua conduta é de tal forma repreensível que merece a 

imposição de outras sanções para se atingir punição ou prevenção.  

 

2) A disparidade entre o dano efetivo ou potencial sofrido pelo autor e os punitive 

damages; 

 

3) A diferença entre os punitive damages concedidos pelo júri e as multas civis 

autorizadas ou impostas em casos semelhantes.  

 

 Esses três critérios foram reafirmados no julgamento do caso State Farm v. 

Campbell, o qual envolveu conduta maliciosa de uma empresa seguradora (State 

Farm Automobile Insurance Co.) em relação ao seu segurado (Curtis Campbell)233. 

 

 Tamanha é a relevância do caso BMW of North America, Inc. v. Gore que em 

1996 a National Conference of Commissiorers on Uniform State Laws aprovou o 

Model Punitive Damages Act234, recomendando como modelo de lei para os diversos 

estados americanos. O modelo incorporou os três critérios indicados pela Suprema 

Corte americana no caso BMW of North America, Inc. v. Gore, sugerindo que o júri, 

no que concerne ao estabelecimento do valor dos punitive damages, deve ser 

instruído a levar em consideração os seguintes fatores: a) a natureza da conduta 

ilícita do réu e seus efeitos sobre o autor e outras pessoas; b) o valor dos 

                                                
233 Sobre o tema conferir ANDREASON, Cynthia T.; Brunner, Thomas W. Limiting punitive 
damages after State Farm v. Campbell. Disponível em 
http://www.wileyrein.com/resources/documents/pu3504.pdf. Acesso em 05/07/2012 
234 O texto completo do documento encontra-se disponível em 
http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/mpda/MPDAFNAL.htm.  Acesso em 05/07/2012 
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compensatory damages; c) as multas, penalidades, indenizações ou outras formas 

de reparação pagas ou que devam ser pagas pelo réu em relação ao ato ilícito 

praticado; d) condição econômica atual e a futura do réu e o efeito que a 

indenização pode causar em cada uma delas; e) qualquer proveito ou ganho obtido 

pelo réu com seu ato ilícito; f) qualquer efeito adverso que a indenização possa 

causar a pessoas inocentes; g) quaisquer medidas reparatórias tomadas pelo réu 

desde a prática do ato ilícito; h) a conformidade ou não da indenização com qualquer 

padrão aplicável que tenha sido promulgado por agência governamental, assim 

como agência não governamental ou organização reconhecidas, cuja função seja a 

de estabelecer padrões;  i) quaisquer outros fatores agravantes ou atenuantes 

relevantes para o montante da indenização. 

 

7.4. Requisitos de aplicação da função punitiva na responsabilidade civil 
 

 No Brasil não existe, até hoje, nenhuma parâmetro desenvolvido tanto pela 

doutrina como pela jurisprudência, a exemplo do caso BMW of North America, Inc. v. 

Gore. Mas a experiência estrangeira não pode ser ignorada, muito pelo contrário, 

deve ser aproveitada com as devidas adaptações à nossa realidade. Dessa forma, a 

função punitiva somente deverá ser aplicada com a observância obrigatória de dois 

requisitos dogmáticos, quais sejam: i) O alto grau de repreensibilidade da conduta 

do ofensor e; ii) A reiteração da conduta danosa pelo infrator ou por outros sujeitos 

com condutas idênticas. 

 

7.4.1. O alto grau de repreensibilidade da conduta do ofensor 
 

 A atuação dos indivíduos na sociedade deve ser pautada por um padrão de 

conduta que não resulte lesão a bens jurídicos alheios. Surgem, assim, para 

qualificar esses indivíduos adjetivos como cauteloso, atencioso e diligente. Todas 

essas expressões tomam como referencial um dever de cuidado objetivo definido 

socialmente. 

 

 A observância desse dever de cuidado, todavia, decorre de um processo 

pessoal que se desenvolve em dois planos distintos. O primeiro é eminentemente 

abstrato e avaliatório. Ocorre durante a construção mental ou intelectual da conduta, 
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noutras palavras, o agente valora o comportamento adequado para atingir o fim que 

lhe é proposto. Neste momento, sucede uma ponderação das várias condutas 

possíveis, por meio de uma análise das vantagens e inconvenientes de cada uma, 

provocando, assim, um estado de vigilância e atenção ao cumprimento do dever. O 

segundo já é concreto e executivo. Selecionado o comportamento que se pretende 

praticar, o indivíduo exerce mais uma vez a sua vontade para concretizar a conduta. 

Depois de conhecido o comportamento devido, a vontade exerce-se de novo para 

determinar o agente a efetivamente adotar esse comportamento.  

 

 Cumpre destacar, ainda, que no grau de diligência ou cautela exigível deve 

ser levado em conta não só o esforço da vontade para avaliar e executar a conduta 

adequada ao cumprimento do dever, mas também os conhecimentos e a 

capacidade ou aptidão exigíveis das pessoas. O padrão que se toma para apreciar a 

conduta do agente não é só do homem diligente, cuidadoso e zeloso, mas também 

do homem medianamente sensato, avisado, razoável e capaz. Quem não tem 

capacidade física, intelectual ou técnica para exercer determinada atividade deve se 

abster da prática dos atos que escapam de todo ao círculo de suas aptidões 

naturais, ou reforçar a diligência para suprir suas deficiências. 

 

 A inobservância desse dever de cuidado torna a conduta culposa ou dolosa. 

Não por outra razão, é possível afirmar que, tanto o dolo como a culpa revelam, na 

verdade, uma deficiência. Exprimem um juízo de reprovabilidade sobre uma 

conduta, pois, em face das circunstâncias específicas do caso, o agente deveria e 

teria agido de outro modo235. É importante observar que somente a inobservância 

acentuada de um dever de cuidado caracteriza o alto grau de repreensibilidade. Há 

um limite de tolerabilidade, o qual não significa, entretanto, um salvo-conduto para 

lesar direitos alheios. 

 

 Mas como este requisito pode ser objetivamente identificado num caso 

concreto? A resposta para esta pergunta leva-nos a identificar três hipóteses 

essenciais. A primeira hipótese que revela o alto grau de repreensibilidade da 

conduta resulta da deliberada violação de normas de garantia e proteção como 

                                                
235 Conferir, SHAPO. Marshall S. Principles of tort law. 2. ed. Chicago: Thomson West, 2003, p. 
429-433 
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estratégia econômica de redução de custos internos. Há certos dispositivos 

normativos que protegem bens inestimáveis para a sociedade sendo sua violação 

inescusável diante da importância do bem protegido. Nesses casos, não se admite 

qualquer motivo que tente justificar a violação. Como exemplo, podemos citar as 

atitudes deliberadas das empresas que descumprem deliberadamente a legislação 

trabalhista e direitos dos consumidores colocando a vida, a saúde e a segurança 

desses sujeitos em risco. É importante observar, contudo, que somente a violação 

de normas primárias de proteção permitem a caracterizam do requisito do alto grau 

de repreensibilidade da conduta, dado o caráter excepcional da função punitiva. 

Assim, o descumprimento de algum preceito específico de menor relevância pode 

ser escusável se levado em consideração o tamanho da empresa e sua capacidade 

econômica. 

 

 A segunda hipótese reveladora do alto grau de repreensibilidade da conduta 

resulta da deliberada violação de entendimentos pacificados pelos tribunais que 

reconheceram a conduta ilícita do ofensor. Pacificada a matéria pelos tribunais 

consolida-se a ideia de que determinada conduta não é aceita pela sociedade e, 

portanto, exige uma mudança comportamental do ofensor. Como exemplo, podemos 

citar empresas de diversos ramos que deixam de cumprir sistematicamente temas já 

pacificados pelos tribunais. Ganham destaque na mídia as atitudes das operadoras 

de plano de saúde, especialmente nas hipóteses de negativa de cobertura de 

exigências previstas expressamente na lei 9656/98 e nos demais regulamentos da 

Agência Nacional de Saúde. 

 

 A terceira e última hipótese que revela o alto grau de repreensibilidade da 

conduta manifesta-se pelo abuso do poder econômico ou de uma posição jurídica de 

um determinado sujeito. 

 

 Abusa de um direito quem o usa, para começar, além dos limites do poder 

jurídico. Explica Silvio Rodrigues236 (1994, p. 311) que 

 

                                                
236 RODRIGUES, Silvio. Direito civil - Parte Geral, 24a. edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 1994, v. 
1°. p. 311 
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[...] a teoria (do abuso do direito) atingiu seu pleno desenvolvimento com a concepção 

de Josserand, segundo a qual há abuso de direito quando ele não é exercido de 

acordo com a finalidade social para a qual foi conferido, pois como diz este jurista, os 

direitos são conferidos ao homem para serem usados de uma forma que se acomode 

ao interesse coletivo, obedecendo à sua finalidade, segundo o espírito da instituição.  

 

 Já a noção de abuso de poder econômico presume uma análise de uma 

situação de mercado e de poder de mercado, aqui entendido como a capacidade 

decisória de mercado. Assim, o abuso de poder econômico ocorre diante da 

possibilidade de se tomar decisões fora dos limites que o mercado imporia em 

regime concorrencial puro. 

 

 Em particular, do ponto de vista jurídico, por mais indeterminada que seja a 

noção de poder econômico e complexa a sua conceituação, trata-se de formar juízo 

sobre seu exercício supostamente abusivo, o que impõe inexoravelmente como 

resultado a punição do sujeito que age desta forma. Com efeito, é importante 

observar que a CF/88 no § 5o. do art. 173 estabeleceu que "a lei, sem prejuízo da 

responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a 

responsabilidade desta, sujeitando-se às punições compatíveis com a sua natureza, 

nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia 

popular" (grifos meus). 

 

7.4.2. A reiteração da conduta danosa pelo ofensor 
 

 Em razão da natureza excepcional da função punitiva, não é possível a sua 

aplicação em razão de uma conduta ilícita isolada. A punição (no campo da 

responsabilidade civil) exige um desvio maior, ou seja, impõe uma análise do 

impacto e da frequência do ato ilícito. Dessa forma, somente quando uma 

determinada conduta torna-se frequente, ou seja, reiterada socialmente, é 

necessário controlá-la por meio do mecanismo punitivo. A habitualidade é, portanto, 

o aspecto decisivo da caracterização deste requisito. 

 

 A reiteração de uma conduta danosa de um mesmo agente caracteriza sua 

má-fé e também revela que os valores fixados para concretizar a função 
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ressarcitória ou compensatória, outrora, foram insuficientes para inibir a postura 

danosa do agente. A má-fé é uma conduta social que deve ser reprimida pelo 

Estado para desestimular demandas semelhantes. 

 

 A reiteração resulta de um ato consciente de não respeitar a ordem jurídica, 

noutras palavras, muito embora o infrator tenha conhecimento da conduta correta a 

ser adotada,  persiste nos erros por considerar mais lucrativa a ilicitude. Ela pode ser 

facilmente verificada pelos magistrados no cotidiano do judiciário, no qual as 

mesmas situações são praticadas pelos mesmos sujeitos resultando em um grande 

número de demandas homogêneas, o que revela um padrão de conduta. 

 

 É certo que algumas condutas danosas, em razão da sua repercussão, a 

exemplo dos danos difusos e coletivos, podem, isoladamente, ter potencialidade 

suficiente para a aplicação da função punitiva. Como exemplo, podemos citar os 

danos ambientais. Nessa hipótese, uma única conduta isolada é capaz de autorizar 

a aplicação da função punitiva da responsabilidade civil. 
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CAPÍTULO 08 - Técnicas de aplicação da função punitiva na responsabilidade 
civil 

 

8.1. Aspectos introdutórios do capítulo 
 

 Como já tivemos a oportunidade de explicar no capítulo 04 deste trabalho, a 

função punitiva da responsabilidade civil não pode ser enquadrada como uma 

modalidade específica de dano ou uma modalidade indenizatória. Trata-se de um 

categoria autônoma, muito embora, como será apresentado nos itens a seguir, 

possa manifestar-se conjuntamente com a indenização dos danos patrimoniais e 

extrapatrimoniais e, em alguns casos específicos, de forma concatenada com os 

instrumentos jurídicos da função preventiva. 

 

 Diante dessa natureza peculiar, a sua técnica de aplicação também ganha 

contornos próprios, os quais não se confundem com os parâmetros de quantificação 

dos danos em geral. Ocorre que, não há na doutrina qualquer estudo sistematizado 

das técnicas aplicáveis à função punitiva da responsabilidade civil. Esta escassez 

resulta diretamente do tratamento esparso (e em muitos casos omisso) desta 

categoria nos diversos sistemas normativos positivos. Dessa forma, convém dar a 

questão um estudo mais detalhado, propondo, uma classificação das tipologias 

punitivas da responsabilidade civil, como também a análise dos seus efeitos 

normativos. 

 

8.2. Classificação das tipologias técnicas e dos efeitos normativos que 
reconhecem a função punitiva da responsabilidade civil. 
 

 Ao tratar do raciocínio tipológico, Karl Larenz237 (1997, p. 656) afirma que ele 

é eficiente quando "conceitos não são suficientes por si para apreender um 

fenômeno da vida ou uma conexão de sentido na multiplicidade das suas 

manifestações, oferece-se então o "tipo" como forma de pensamento". É justamente 

nesse contexto que a função punitiva da responsabilidade hoje se encontra; daí 

porque reconhecer os tipos, ou seja, os modelos, as figuras-padrão, os standards 

                                                
237 LARENZ, Karl. ob. cit., p. 656 
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que podem ser utilizados para concretizar a punição do agente infrator é uma das 

tarefas mais importantes para a sua correta compreensão. 

 

 Os tipos não são construções abstraídas da realidade; pelo contrário, 

referem-se diretamente à realidade e interagem com ela238, daí porque se ajustam 

de forma mais eficiente aos mecanismo punitivos da responsabilidade civil, os quais 

exigem, na prática, ordenação e coordenação. Explica André Quintela Alves 

Rodrigues239 (2013) que  

 
[...]o ordenamento utiliza os tipos nos ramos em que se exigem maior maleabilidade e 

maior flexibilidade no manuseio dos institutos. Daí ser amplamente utilizado no Direito 

Privado, no qual prevalece o princípio da autonomia privada (...). Como alternativa ao 

racionalismo do modelo lógico-formal dos conceitos abstratos, o tipo proporciona uma 

operação material difusa, axiologicamente sensível à realidade, com maior aptidão 

para a solução justa do caso concreto. O tipo atende ao aspecto valorativo dos 

significados e considera a riqueza semântica das normas. Um texto normativo não é 

encarado como se tivesse apenas uma possibilidade interpretativa, mas é avaliado, 

coordenado e influenciado pela conexão fática das circunstâncias que o envolvem. 

 

 As tipologias da função punitiva da responsabilidade civil podem ser divididas 

em dois grupos distintos, os quais tomam como parâmetro qual o bem jurídico 

qualificador da punição. São eles: i) punição pecuniárias, ii) punição mediante a 

perda, restrição ou inibição de direitos, vantagens ou privilégios jurídicos. 

 

 A opção por um parâmetro ou outro deve levar em conta uma ideia de 

equilíbrio que permita, simultaneamente, dissuadir a ocorrência de novas ofensas, 

como também, cancelar, ainda que simbolicamente, o que o que o ofensor obteve. 

                                                
238 El tipo constituye un punto médio entre lo particular y lo general, es comparativamente un 
concreto, un unversale in re. Asi se diferencia, por un lado, del concepto general-abstrato, que es 
‘definido’ (limitado) por un número reducido de características aisladas [...] Es cierto que tiene un 
núcleo fijo, pero carece de fronteras. Por eso, puede faltar uno que outro de sus ‘rasgos’ 
caracterizadores, sin que la tipicidad de una situación de hecho sea puesta en duda o necesite serlo. 
El concepto es cerrado y el tipo es abierto. El cocepto conoce solo el cortante ‘o lo uno o lo outro’. El 
concepto divide: el pensamiento conceptual es siempre pensamento divisório. El tipo se acomoda al 
‘más o menos’ de la variada realidad. El tipo une, da a conocer conexiones de sentido y l general es 
en él concebido compreensiva y ‘totalmente’. De ahí que bajo un tipo tampoco se pueda ‘subsumir’, 
como bajo un concepto. (KAUFMANN, Arthur. Analogia y “Naturaleza de la cosa, p. 95) 
239 Conferir RODRIGUES, André Quintela Alves. A técnica conceitual e tipológica na 
hermenêutica jurídica. Disponível em http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link 
revista_artigos_leitura&artigo_id=9509, acessado em 12.12.2013 
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No caso concreto, o intérprete deve recorrer tecnicamente ao que melhor revele 

eficiência punitiva, salvo nas hipóteses em que exista uma previsão normativa 

expressa, reconhecendo uma delas. 

 

8.3. Punições pecuniárias 
 

 O arbitramento de um montante pecuniário é, sem dúvida, o principal 

instrumento de tutela da função punitiva da responsabilidade civil discutido pela 

dogmática, justamente pelo desenvolvimento do tema nos países da commow law 

com a caracterização dos punitive damages. Com efeito, afirma Paula Meira 

Lourenço240 (2006, p. 420) que 

 
[...] a punição civil, enquanto manifestação do escopo sancionatório, afirma a 

autonomia da função punitiva da responsabilidade civil em relação à tradicional 

função reparatória. E assim como a função reparatória pode ser assumida através de 

indenização em espécie e em dinheiro, também aqui diremos que a função punitiva 

pode ser prosseguida através de uma punição civil pura, ou de uma punição civil em 

dinheiro ou pecuniária (um montante punitivo). 

 

 De fato, a pecúnia é um instrumento poderoso de punição, principalmente no 

atual modelo de uma sociedade de consumo globalmente difundida. A perda de uma 

parcela patrimonial é, para a grande maioria das pessoas, muito mais representativa 

do que uma sanção que acarrete a restrição de um determinado direito. 

 

 Mas como atribuir um punição de caráter pecuniário? Robert Cooter e 

Thomas Ulen 241  (2010, p. 386) alertam que se trata de um tema de muitas 

incertezas, observando que "as indenizações punitivas deveriam ter uma relação 

razoável com a indenização compensatória e a capacidade dos réus de pagá-las, 

mas os tribunais não especificaram o que significam "razoável" e "capacidade de 

pagar" no contexto". 

 

 Atualmente é possível identificar cinco hipóteses específicas, cada uma delas 

com particularidades próprias. São elas: i) arbitramento de punição pecuniária como 

                                                
240 LOURENÇO, Paula Meira. ob. cit., p. 420 
241 COOTER, Robert. Direito & Economia. 5. ed. - Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 386 
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fator de modulação da quantificação dos danos extrapatrimoniais; ii) arbitramento de 

punição pecuniária autônoma em danos individuais; iii) arbitramento da punição 

pecuniária por fator múltiplo; iv) arbitramento de punição pecuniária pelo lucro 

indevidamente auferido pelo ofensor, v) caracterização do dano  moral coletivo. Para 

a melhor compreensão dos elementos estruturais das hipóteses mencionadas cada 

uma delas será analisada isoladamente nos subitens a seguir. 

 

8.3.1. Arbitramento de punição pecuniária como fator de modulação da 
quantificação dos danos extrapatrimoniais 
 

 A técnica de imputação punitiva na responsabilidade como um elemento ou 

critério na quantificação dos danos extrapatrimoniais é, sem dúvida, a mais difundida 

e a mais aceita na doutrina e na jurisprudência, tanto no Brasil, como também nos 

demais países da civil law. Por meio dela, um montante pecuniário à título punitivo é 

acrescido à fixação do dano moral, ou seja, funciona como um plus integrado ao 

valor arbitrado pelo magistrado para a compensação.  

 

 A Doutrina afirma que a quantificação dos danos extrapatrimoniais  possui 

uma dupla função: do lado da vítima, atuaria como compensação para o dano 

sofrido; enfocado o ofensor, funcionaria como uma pena pelo dano causado. Esta 

ideia é esposada por diversos autores, os quais reconhecem que a indenização do 

dano moral exerce a função de expiação, em relação ao culpado, e a função de 

satisfação, em relação à vítima. O pagamento da soma em dinheiro é um modo de 

satisfação à vítima, que, recebendo-a, pode destiná-la às satisfações ideais ou 

materiais que estime convenientes, acalmando o sentimento de vingança inato do 

homem242. 

 

 Nesse linha de entendimento, Caio Mário da Silva Pereira243 (2010, p. 330) 

afirma que na indenização por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas:  

 

                                                
242 GOMES, Orlando. ob. cit., p. 330 
243 PEREIRA, Caio Mário da Silva. ob. cit., p. 338 
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[...] i) punição ao infrator pelo fato da haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto 

que imaterial; ii) pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, 

porém o meio de lhe oferecer a 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. A isso é de 

acrescer que na reparação por dano moral insere-se a solidariedade social à vítima. 

 

 Para Ronald Sharp Junior244 (2001, p. 12), duas forças convergem na ideia de 

reparação do dano moral "uma de caráter punitivo ou aflitivo (castigo ao ofensor) e 

outra compensatória (compensação como contrapartida do mal sofrido)". Dessa 

forma, a indenização em dinheiro "deve servir para impor uma pena ao lesionador, 

de modo que a sua diminuição patrimonial opere como um castigo substitutivo do 

primitivo sentimento de vingança privada do ofendido". Conclui o autor: "Essa dupla 

finalidade compensatória e punitiva constitui o meio que o Estado tem de alcançar a 

restauração da ordem rompida com a prática da lesão moral". A reparação, embora 

nem sempre indenize integralmente os prejuízos morais ou extrapatrimoniais, 

esparge efeitos sancionatórios, compensatórios e pedagógicos, causando uma 

satisfação ao lesado, previne a reincidência do lesante e a prática de ato ilícito por 

outrem245. 

 

 Parece claro que o caráter punitivo atribuído à reparação do dano 

extramatrimonial no ordenamento jurídico brasileiro difere significativamente, 

daquele relacionado aos punitive damages. A verdade é que não há efetivamente a 

imposição de uma pena ao nossos ordenamento jurídico brasileiro, mas tão-somente 

um critério valorativo para se justificar os contornos da verba indenizatória, sem se 

criar a pecha de enriquecimento sem causa. 

 

 Ainda que muitos autores246 tenham defendido que apenas subsidiariamente 

deveria a indenização do dano moral recorrer ao caráter repressivo, presumido, pois, 

                                                
244 SHARP Jr., Ronald A. Dano moral. 2a. ed. Rio de Janeiro: Destaque, 2001 
245 SILVA, Roberto de Abreu e. A falta contra a legalidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2002, p. 75 
246 Apenas a título exemplificativo, Humberto Theodoro Júnior afirma que "o caráter repressivo da 
indenização por dano moral deve ser levado em conta pelo juiz cum grano salis. A ele se deve 
recorrer apenas a título de critério secundário ou subsidiário, e nunca como dado principal ou 
determinante do cálculo do arbitramento, sob pena de desvirtuar-se a responsabilidade civil e de 
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que a função punitiva deveria servir de critério apenas secundário de quantificação, 

boa parte da doutrina e da jurisprudência passou a definir variáveis para a 

compensação do dano moral que, embora não fizesse notar explicitamente o seu 

caráter punitivo, acabariam por guiar o magistrado neste sentido. Como bem 

observa Daniel de Andrade Levy247 ( 2012, p. 79) :  

 
[...] convive-se, hoje, no Brasil, com uma "espécie bizarra de indenização", que, 

embora não seja reconhecida formalmente como punitiva, reflete critérios que obram 

nesta direção, gerando absurda insegurança jurídica tanto para a vítima quanto para 

o ofensor (...) A esquizofrenia do dano moral talvez seja, hoje, o mais grave problema 

da Responsabilidade Civil brasileira. Mostra que a função punitiva da disciplina 

continua constrangida sob figuras totalmente imprevisíveis, tanto em quantidade 

quanto em qualidade. 

 

8.3.2. Arbitramento de punição pecuniária autônoma 
 

 Ao lado da técnica de imputação da função punitiva como efeito modulador da 

quantificação do dano moral, a qual representa um estágio embrionário desta 

função, também é possível arbitrar nas ações indenizatórias um montante pecuniário 

a título punitivo independente e autônomo de qualquer quantia que vise a reparar ou 

a compensar o dano (indenização em sentido amplo). A quantia, nessa hipótese, é 

segregada pelo magistrado que em um capítulo próprio da sentença, tomando como 

parâmetro os objetivos da função punitiva e os seus requisitos caracterizadores. 

 

 Ainda que esta técnica represente, de fato, o reconhecimento pleno da função 

da responsabilidade civil, seu desenvolvimento ficou restrito nos países da commow 

law através da categoria dos punitive damages. No Brasil, assim como nos demais 

países da civil law, encontram certa dificuldade para a aplicação desta técnica. 

Todavia, como teremos a oportunidade de explicar no capítulo 10 deste trabalho, a 

jurisprudência tem servido para mudar o rumo deste mecanismo. 

 

                                                                                                                                                   
impregná-la de cunho repressivo exorbitante e incompatível com sua natureza privada e reparativa 
apenas da lesão individual". In. Dano moral, 7. ed. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2010, p. 47 
247 LEVY, Daniel de Andrade. ob. cit., p. 79 
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 Mas partindo da ideia de que se trata de uma técnica punitiva válida e aceita, 

identificaremos nos subitens a seguir, os dois aspectos típicos que estabelecem a 

sua maior dificuldade, quais sejam: i) a legitimidade ativa para o seu uso, e ii) os 

critérios de dosimetria do quantum da punição pecuniária autônoma. 

 

8.3.2.1. A legitimidade ativa para o reconhecimento da punição pecuniária 
autônoma 
 

 Uma questão que tem gerado discussão na doutrina é justamente quem pode 

pleitear a aplicação da técnica de punição pecuniária autônoma numa ação 

indenizatória individual. A questão nos leva a uma resposta inicial que é aceita de 

forma ampla, qual seja, a vítima autora da ação tanto tem interesse na 

compensação dos danos, como também na punição do ofensor. Como bem disse 

Thomas Colby248 (2008, p. 433), ao discorrer sobre os punitive damages, "o desejo 

de vingança brilha no coração humano - brilha demais para que a lei possa ignorá-

lo". Boris Starck249 (1947, P. 354) também afirma que a conduta culposa que causou 

um dano faz surgir o sentimento de vingança na alma da vítima, o desejo de 

prevenção na consciência coletiva e aquele de expiação no terreno da moral ou da 

religião. 

 

 Todavia, a vítima não pode ser entendida como a única parte legítima para 

pleitear a aplicação da função punitiva. Aliás, por se tratar de uma questão de ordem 

pública, é o magistrado o legitimado original para determinar a aplicação desta 

função. Isso porque o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva incide sobre o 

legislador e o juiz, ou seja, sobre a estruturação legal do processo e sobre a 

conformação dessa estrutura pela jurisdição. A lei processual não pode antever as 

verdadeiras necessidades de direito material, uma vez que essas não apenas se 

transformam diariamente, mas igualmente assumem contornos variados, conforme 

os casos concretos. Diante disso, é óbvio, que a função punitiva da responsabilidade 

civil, garante ao juiz o poder de identificar os instrumentos adequados à sua 

efetividade. 
                                                
248 Clearing the smoke from Philip Morris v. Williams: The past, the present, and the future of 
punitive damages. In Yale Law Journal, dez. 2008, p. 433. Tradução livre. No original: "the desire for 
revenge burns brights in the human heart - too bright for law to ignore". 
249 STARCK, Boris. ob. cit., p. 354 
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 Caberá apenas ao magistrado o dever de demonstrar a idoneidade do seu 

uso, em vista da obviedade de que todo poder deve ser exercido de maneira 

legítima. Alerta Suzanne Carval250 (1995, p. 361) que a motivação é o pré-requisito 

fundamental para que ocorre o efetivo controle do Poder Judiciário  da função 

punitiva, em um estrito respeito ao princípio da proporcionalidade. Assim, ao aplicar 

de ofício a punição pecuniária autônoma, a providência jurisdicional deve ser: i) 

adequada e ii) necessária. Adequada é a que, apesar de faticamente idônea à 

proteção do direito, não viola valores ou os direitos do réu. Necessária é a 

providência jurisdicional que, além de adequada, é faticamente efetiva para a tutela 

do direito material e, além disso, produz a menor restrição possível ao demandado. 

 

 Todavia, a ampliação do poder do juiz para a fixação da função punitiva da 

responsabilidade civil, tem como contrapartida, a necessidade de que o controle da 

sua atividade seja feita a partir da compreensão do significado das tutelas no plano 

do direito material, das regras da adequação e da necessidade e mediante o seu 

indispensável complemento, a justificação judicial. Em outros termos: pelo fato de o 

juiz ter poder para a determinação da melhor maneira de efetivação da tutela, exige-

se dele, por consequência, a adequada justificação das suas escolhas. 

 

8.3.2.2. Critérios de dosimetria do quantum da punição pecuniária autônoma 
 

 Ao lado da questão envolvendo a legitimidade, outra questão relevante em 

relação à técnica da punição pecuniária autônoma diz respeito à dosimetria do seu 

valor. Mas para se evitar quantificações arbitrárias, diante da ausência de uma 

norma específica sobre o tema, é necessário valer-se da regra do art. 5º da LINDB, 

a qual nos conduz ao princípio da razoabilidade e a regra hermenêutica da 

proporcionalidade. 

 

 A razoabilidade não é um princípio expressa na CF/88. Todavia resulta de 

uma projeção direta do princípio da legalidade. A razoabilidade, na ótica utilizada 

pelo STF, é comumente aplicada com base no devido processo legal substancial, 

                                                
250 CARVAL, Suzanne. ob. cit., p. 361 
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exigindo-se que, para ser razoável, é preciso haver compatibilidade entre o meio 

empregado pelo legislador (razoabilidade interna) e os fins visados, que devem ser 

legítimos (razoabilidade externa), conforme preceitua Luís Roberto Barroso 

(1998)251. 

 

 A razoabilidade é princípio fluído que indica a prudência e sensatez e pode 

ser abordada de duas maneiras. A jurisprudência norte-americana associa o 

princípio da razoabilidade ao devido processo legal e à isonomia. Já para o Direito 

Francês, Espanhol e Argentino, a razoabilidade deve ser entendida como o princípio 

da proporcionalidade entre meios e fins. De acordo com o primeiro entendimento, o 

limite à imposição da sanção está associada à função legislativa, enquanto que no 

segundo o limite se relaciona à discricionariedade do Poder Público252. Na lição de 

Maysa Abrahão Tavares Verzola253 (2011, p. 81) 

  
[...] o apelo à razoabilidade permite que o operador jurídico encontre uma justificação 

mais adequada a cada caso concreto, particularizando as circunstâncias. Por outro 

lado, pode haver efeitos negativos, quando, por exemplo, os agentes se aproveitam 

desses padrões mais flexíveis para justificar sua negligência. 

 

 Já a proporcionalidade é um das diversas regras de interpretação e aplicação 

do Direito. Expressando um dever definitivo, deve ser aplicada por meio de simples 

subsunção e, portanto, não produz efeito sem várias medidas, não conflita com 

outras normas e não é concretizada em vários graus. Dentro deste prisma, a 

proporcionalidade seria uma regra, e não um princípio, nos termos da concepção de 

Alexis. Sendo uma regra, deve ser aplicada sempre, levando em consideração dois 

critérios objetivos: a adequação e a necessidade. O primeiro pode ser entendido 

como a capacidade do ato analisado fomentar a realização de um objetivo 

pretendido. Já o segundo manifesta-se quando, no ato, não houver outro ato que fira 

menos os direitos individuais e que possa atingir o objetivo almejado. Em resumo, os 
                                                
251 BARROSO, Luís Roberto. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no direito 
constitucional. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política 23/65, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1998 
252  BASTOS, Aline Maria Dias. Conceitos jurídicos indeterminados: discricionariedade ou 
vinculação? Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de Direito do Estado da 
Faculdade de Direito da Universidade São Paulo, sob a orientação do Prof. Edmir Netto de Araújo, 
São Paulo, 2002, p. 111 
253 VERZOLA, Maysa Abrahão Tavares. Sanção no Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 81 
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critérios da adequação e necessidade representam a análise da dimensão do peso 

entre o direito fundamental restringido e o direito fundamental promovido pelo ato. 

 

 Já a observância do princípio da proporcionalidade torna-se fundamental no 

controle judicial do valor arbitrado nas sanções punitivas. Justamente porque a 

imposição de uma sanção pecuniária consiste em uma limitação à esfera 

juridicamente protegida do infrator, qual seja, sua propriedade, daí porque o juízo de 

compatibilidade da sanção deve sempre considerar o grau de limitação sofrido pela 

esfera jurídica do infrator. 

 

 Cabe ao magistrado, portanto, ao avaliar o caso concreto, tomando como 

guias os referidos princípios, estabelecer um valor capaz de criar o efeito de 

dissuasão da conduta lesiva, mas que não seja caracterizado como um gravame 

mais extenso do que reclama o interesse público a ser protegido. 

 

 Todavia, além da observância da proporcionalidade e da razoabilidade, a 

dosimetria do montante pecuniário a título punitivo deve também observar dois 

critérios indicados pelo Direito e Economia, quais sejam: a eficiência da alocação de 

riscos e a adoção de incentivos. Ao tratar do tema, Mitchell Polinsky254 (2003, p. 

158-162) afirma que as regras de responsabilidade civil distribuem riscos de dano 

entre o ofensor e o lesado. Dessa forma, ao arbitrar o valor, o magistrado deve 

avaliar numa perspectiva concreta quão eficiente será possível uma ótima alocação 

de riscos. No que diz respeito ao relativo aos incentivos, o valor arbitrado deve ser 

capaz de induzir o ofensor a abandonar o ato ou a atividade geradora de danos e 

riscos. 

 

8.2.4. Arbitramento de punição pecuniária pelo lucro indevidamente auferido 
pelo ofensor 
 

 Ao lado das técnicas apresentadas nos subitens anteriores, é possível 

identificar um terceiro mecanismo punitivo extremamente eficiente para o atual 

modelo da sociedade, especialmente quando se verifica uma conduta danosa 

                                                
254 POLINSKY, A. Mitchell. An introduction to law and economics. 3. ed. New York: Aspen 
Publishers, 2003 
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massificada perpetrada por agentes econômicos que exploram o mercado de 

consumo. Isso porque, para estes sujeitos, a fixação de valores a título reparatório 

tem se mostrado, do ponto de vista punitivo, ineficiente.  

 

 Responsabilizá-los dentro de uma modelagem clássica da responsabilidade 

civil têm permitido a eles prever antecipadamente o quantum indenizatório fixado 

pelos tribunais, fato este que lhes permite internalizar o custo da indenização e optar 

pela manutenção da conduta ilícita, pois o resultado final de toda a operação é ainda 

lucrativo. Além disso,  

 

 Diante dessa situação, como garantir que a conduta do infrator não ocorrerá 

novamente? Como evitar o surgimento de novos infratores que utilizam de uma 

análise econômica para decidir se devem ou não respeitar normas jurídicas? A 

resposta para as duas perguntas leva-nos à necessidade de aplicação de um 

instrumento de tutela específica da função punitiva, qual seja, a reversão dos lucros 

ilícitos. 

 

 Trata-se de um modelo que parte do cotejo entre as regras de propriedade e 

as regras de responsabilidade para demonstrar que a aplicação da função punitiva 

pode ser necessária em situações nas quais as regras de responsabilidade civil, que 

objetivam retornar a vítima ao estado anterior ao evento danoso, poderiam encorajar 

o ofensor a intencionalmente apropriar-se de bens ou direitos da vítima. 

 

 No Direito Anglo-Saxônico, é conhecida a figura das restitutionary damages, 

moldadas à restituição dos benefícios patrimoniais obtidos com a prática de fato 

injustificado, ou seja, em sede de enriquecimento sem causa, e, também, em 

consequência de fato ilícito extracontratual. Sobre o tema explica Henrique Sousa 

Antunes255 (2011, p. 215) que  

 
[...]embora alguns se oponham à restituição com fundamento na ausência de 

legitimidade do ofendido (it gives the plaintiff a windfall), negá-la significa beneficiar o 

lesante. A diferente natureza do facto danoso praticado (tort, equitable wrong ou 

statutory civil wrong) determinou que o Relatório sobre a reforma das restitutionary 

                                                
255 ANTUNES, Henrique Sousa. ob. cit., p. 215 
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damages avaliasse o dever de restituir sob perspectivas diversas. Sublinha-se, no 

entanto, que a proposta relativa aos pressupostos daquele dever reflete um mínimo 

denominador comum: há lugar à restituição total ou parcial do proveito obtido, sempre 

que a conduta do lesante demonstre um desrespeito consciente e chocante pelos 

direitos do lesado. 

 

 Com efeito, na França, Boris Starck256 (1947, p. 416) já havia esclarecido que 

por meio de uma atuação ilícita, se o agente tivesse ficado com um benefício igual 

ou superior ao prejuízo do lesado, a indenização civil satisfaria a função de garantia 

da responsabilidade civil, mas para satisfazer a função de pena privada, deveria 

abranger todo o lucro obtido pelo agente. Mais recentemente, Suzanne Carval 

(1995) defendeu a aplicação de punições em sede de responsabilidade civil para 

assegurar a moralização da ordem econômica, em especial o direito de 

concorrência. Esta autora sustenta a necessidade de a responsabilidade civil 

permitir a restituição dos lucros ilícitos obtidos pelo agente. 

 

 Na doutrina italiana, Paolo Gallo257 (1996, p. 147) também defende a ideia de 

que a violação do direito à imagem por agentes econômicos, o autor da conduta 

devia ser obrigado a restituir o lucro integral obtido, pelo menos nos casos em que 

tivesse atuado com má-fé ou culpa grave. 

 

 No Direito e Economia, esta tipologia é conhecida como "modelo dos 

benefícios ilícitos", na medida em que se reconhece a necessidade de que utilidades 

ilícitas obtidas pelo lesante, a partir de seu comportamento condenável, sejam 

consideradas na definição do montante indenizatório. Em linhas gerais, o valor do 

benefício ilícito almejado por um comportamento intencional é uma função 

decrescente em relação ao quantum de precaução adotado. Explica Diogo Naves 

Mendonça258 (2013, p. 111) que, neste hipótese, "como o padrão de cuidado é 

propositalmente ignorado, com redução do custo, impõe-se a aplicação de uma 

indenização punitiva (quanto mais ilícito for o comportamento, maior será o benefício 

indevidamente obtido)". 

 

                                                
256 STARCK, Boris. ob. cit., p. 416 
257 GALLO, Paolo. ob. cit., p 147 
258 MENDONÇA, Diogo Naves. ob. cit., p. 111 
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 Na doutrina espanhola, Guilarte Guitiérrez 259  (1991, p. 1032) defende a 

necessidade de a indenização não se ater apenas à reparação do dano sofrido pelo 

lesado, mas antes englobar os lucros obtidos pelo agente, usando de uma de duas 

vias: 1) a expansão da responsabilidade civil e 2) o enriquecimento sem causa, 

desde que neste instituto o enriquecimento deixasse de estar limitado pelo 

empobrecimento do lesado. Este entendimento é seguido pelo legislador espanhol, 

que manda atender ao lucro do autor de um fato ilícito no cálculo da indenização, a 

exemplo do que dispõe o art. 9º260 da Lei 1/1982 de 5 de maio, norma esta que 

versa sobre a proteção da honra, intimidade pessoal e familiar e imagem própria. 

 

 Só a exigência de restituição do lucro do agente, aqui visto como uma técnica 

da função punitiva é capaz evitar a atuação ilícita do ofensor. Ao impedir o lucro do 

ofendido com a lesão a responsabilidade civil, nesse caso, recupera a noção de 

eticidade. Mas por se tratar de um critério de pura racionalidade econômica, conclui-

se que a base normativa que sustentaria este mecanismo no Brasil, na mesma linha 

adotada pela doutrina de Guilarte Guitiérrez, seria o instituto do enriquecimento 

injusto. 

 

 De todo modo, é no mínimo questionável que a restituição do lucro 

proveniente de um ato ilícito deva ser situada no âmbito do enriquecimento sem 

causa. Como observa Júlio Manuel Vieira Gomes261 (1998, p. 792), a restituição do 

lucro situa-se numa espécie de limbo ou de “terra-de-ninguém, sendo a sua 

“localização” fortemente condicionada pela pré-compreensão dos seus respectivos 

pressupostos e funções, acabando, por vezes, por negar qualquer lugar no domínio 

jurídico-privado. Reconhecendo o dissenso doutrinário e considerando que a 

doutrina majoritária entende que a responsabilidade civil repele o instituto do 

                                                
259 Conferir GUTIÉRREZ, Guilarte. La superacion del empobrecimento de la victim como medida 
indemnizatoria frente a la responsabilidade extracontractual. RDP, 1991 
260 O no. 3 do art. 9º. estabelece o seguinte: “La indemnización se extenderá al daño moral que se 
valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a La gravedad de la lesión efectivamente 
producida, para lo que se tendrá em cuenta, en su caso, La difusión o audiencia del medio a travé del 
que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión 
como consecuencia de La misma”. 
261 GOMES, Júlio Manuel Vieira. O conceito de enriquecimento, o enriquecimento forçado e os 
vários paradigmas do enriquecimento sem causa. Porto: Universidade Católica Portuguesa. 1998, 
p 792 
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enriquecimento sem causa, é forçoso argumentar que este posicionamento não 

atende a moderna dinâmica social sobre a função punitiva da responsabilidade civil.  

 

 Em Portugal Paula Meira Lourenço262 (2006, p. 390), defende-se a ideia de 

atribuição de um montante punitivo ao lesado constituído pelo lucro do lesante, pois, 

ao que tudo indica, a restituição do lucro obtido pelo agente consubstancia a única 

forma de prevenir e punir a repetição da conduta, sob pena de “o lucro compensar” a 

violação do direito de outrem. Explica a referida autora:  

 
[...] Se os agentes econômicos regem a sua atuação por um critério de pura 

racionalidade econômica (alcançar o maior lucro possível), importa moralizar a 

própria ordem econômica. A função punitiva da responsabilidade civil pode assumir 

esse desiderato, desde que imponha a restituição do lucro, para dissuadir o agente 

de violar novamente a lei e puni-lo, pois o agente só modificará a sua conduta se vir 

frustrada a possibilidade de ficar com o lucro resultante da atividade ilícita, em regra 

superior ao montante a pagar a título de indenização”. 

 

 É no campo da função punitiva que a reversão ilícita dos lucros se enquadra, 

ainda que existam como base as normas que disciplinam o enriquecimento sem 

causa. As relações jurídicas não devem ceder espaço à injustiça, ao desequilíbrio de 

prestações, nem podem contrariar os princípios da dignidade humana, da liberdade 

e da solidariedade. Em decorrência disso, qualquer relação jurídica obrigacional 

pode fazer uso do enriquecimento sem causa como um corretivo principiológico, ou 

seja, um elemento com força normativa para purgar os desequilíbrios e as 

desproporcionalidades, cuja aplicabilidade é espraiada, em princípio, de forma 

ilimitada, desde que não contrarie a lei263.  

 

 Consoante anota Agostinho Alvim264  (1957): “Os Códigos que seguem o 

sistema tradicional procuram coibir o enriquecimento sem causa, onde quer que se 

apresente. Donde se poder dizer que tal proibição informa todo o sistema”. Por isso, 

em variadas faces, o enriquecimento sem causa pode apresentar-se, não 

necessariamente como fonte de obrigação, mas como princípio.  
                                                
262 LOURENÇO, Paula Meira. ob. cit., p. 390 
263 Nanni, Giovanni. Enriquecimento sem causa. Saraiva: 2010, p. 174 
264 ALVIM, Agostinho. Do enriquecimento sem causa. Revista dos Tribunais, V. 259, p 3-36, 
maio/1957 
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 O enriquecimento sem causa implica, como sustenta Luiz Edson Fachin265 

(2003, p. 304), uma base informativa do direito obrigacional. Essa circunstância, 

segundo prossegue o autor, resulta em comportamentos jurídicos valorados, que 

são abarcados e ligados às chamadas cláusulas gerais, cuja finalidade é trazer para 

o fenômeno jurídico aquilo que foi denominado válvula para exigências ético-sociais. 

É neste cenário que o enriquecimento sem causa pode ser utilizado como uma 

técnica eficiente da função punitiva da responsabilidade civil, permitindo a reversão 

ilícita dos lucros do lesante ao lesado.  

 

 Nesses e nos demais casos, em que haja possibilidade de abuso de direito, 

ou, mais ainda, de uso de direito como expressão de vontade nua de qualquer 

interesse, ou, então, quando as vicissitudes socioeconômicas podem gerar 

situações de inadmissíveis desigualdades, o estudioso atento do Projeto constatará 

que, em tais casos, se preferiu dar preferência a modelos jurídicos abertos, 

conferindo-se ao juiz o poder-dever de julgar, com base nos princípios éticos da 

equidade, da boa-fé ou da probidade como pressupostos da conduta geral na 

sociedade civil. Somente desse modo poderemos realizar o ideal de justiça concreta, 

não em função de individualidades concebidas in abstrato, mas de pessoas 

consideradas no contexto de suas peculiares circunstâncias. 

 

 Luís Manuel Teles de Menezes Leitão 266  (2004, p. 29), ao explicitar as 

variadas teorias explicativas sobre o enriquecimento sem causa, aponta a existência 

de uma corrente dualista, desenvolvida pela doutrina germânica, cuja tese principal 

reside na divisão do instituto em duas categorias principais: uma gerada com base 

numa prestação do empobrecido e outra abrangendo as situações de 

enriquecimento não-fundadas na prestação, atribuindo-se, nesta última, papel 

preponderante ao enriquecimento por intervenção. 

 

 De acordo com o referido autor a caracterização do enriquecimento por 

intervenção contempla  

                                                
265 FACHIN, Luis Edson. Teoria crítica do direito civil, Rio de Janeiro: Renovar, 2003 
266 LEITÃO, Manuel Teles de Menezes. O enriquecimento sem causa no novo código civil 
brasileiro R. CEJ, Brasília, n. 25, abr/jun 2004 
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[...] a situação de alguém obter um enriquecimento por uma ingerência não-

autorizada no patrimônio alheio (...) assim, com base no cláusula geral do art. 884, 

deve ser atribuída, nessas hipóteses ao titular uma pretensão à restituição do 

enriquecimento sem causa (...) O fim da pretensão será a recuperação da vantagem 

patrimonial obtida pelo interventor, o que ocorrerá sempre que, de acordo com a 

repartição dos bens efetuados pela ordem jurídica, essa vantagem se considere 

como pertencente ao titular do direito. 

 

 Percebe-se, pois, que o enriquecimento por intervenção é uma fonte 

obrigacional e, assim sendo, ele pode compor o espectro da responsabilidade civil, 

especialmente da função punitiva, até porque o art. 884 do Código Civil pode ser 

considerado uma cláusula geral267.  

 

 Ao utilizar a reversão ilícita dos lucros como instrumento da função punitiva 

da responsabilidade civil, especialmente em face de infratores que atuam como 

agentes, o Direito garante uma efetiva reprimenda de condutas anômalas. Como 

bem observa Paula Meira Lourenço268 (2006, p. 390), nesses casos “atribui ao 

lesado montantes punitivos e não indenizações” em razão da “atividade parasitária 

que realiza em relação ao lesado”. 

 

8.2.5. Arbitramento da punição pecuniária por fator múltiplo 
 
 Ao lado do arbitramento de um quantum pecuniário fixado pelo magistrado, seja de 

forma autônoma, seja como elemento de modulação da quantificação dos danos 

extrapatrimoniais, diversos sistemas normativos positivos, inclusive o brasileiro, prevê um 

mecanismo específico de arbitramento pecuniário da função punitiva, qual seja, a imputação 

de sanção multiplicada. Não se trata, propriamente, de uma técnica nova. A primeira 

previsão, consoante G. Robert Blakey269  (2006), deu-se no Statute of Councester, da 

Inglaterra, em 1278. Tanto o CC/02 como também a legislação extravagante possuem 

diversos dispositivos que adotam esse modelo, como teremos a oportunidade de investigar 

de maneira isolada no capítulo 9 deste estudo. 
                                                
267 Da mesma forma como, segundo Luís de Menezes Leitão, o art. 473º do Código Civil português e, 
consoante Enrico Moscati, o art. 2041 do Código Civil italiano. 
268 LOURENÇO, Paula Meira. ob. cit., p. 390 
269  BLAKEY, G. Robert. Of characterization and other matters: thoughts about multiple 
damages. Disponible em http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?60+Law+&+Contemp+Probs.+97+)S 
ummer+1997 Acesso em: 05/05/ 2010. 
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 O arbitramento da punição pecuniária por fator múltiplo pode ser 

compreendido sob dois ângulos distintos. O primeiro garante que o arbitramento 

tome como parâmetro um múltiplo do valor arbitrado na fixação do dano (patrimonial 

ou extrapatrimonial), ou seja, o duplo, o triplo, e em alguns casos até o décuplo. 

Nesta hipótese, calcula-se o dano e pune-se o agente pela multiplicação desse 

montante por um fator. Este instrumento, contudo, apresenta uma óbvia restrição: 

somente poderá ser aplicado nas hipóteses descritas na lei, de acordo com os seus 

critérios específicos. 

 

 Já o segundo, resulta de um modelo desenvolvido pelo Direito e Economia, 

conhecido como teoria do múltiplo punitivo ou fórmula do erro de execução. A ideia 

do múltiplo punitivo parte da premissa de que a dissuasão na responsabilidade civil 

somente será alcançada se o ofensor for responsabilizado no total da extensão do 

dano que tenha causado (internalização de todos os custos gerados por sua 

atividade, inclusive a terceiros). Como bem observa Diogo Naves Mendonça270 

(2013, p. 111):  

 
[...] mais do que impedir a assunção das externalidades, o instrumento da 

responsabilidade civil deve ser capaz de fazer com que o lesante responda pelos 

danos que causa em extensão fiel aos prejuízos. É que a estipulação de 

indenizações a menor tende a provocar uma dissuasão inferior ao patamar ótimo de 

dissuasão. Mais do que impelir a assunção de externalidades, o instrumento da 

responsabilidade civil deve ser capaz de fazer com que o lesante responda pelos 

danos que causa em extensão fiel aos prejuízos. É que a estipulação de 

indenizações a menor tende a provocar uma dissuasão inferior ao patamar ótimo 

(underdeterrence), ao passo que a condenação a indenizações superiores aos danos 

causados pode ensejar uma dissuasão acima do ótimo social (overdeterrence). 

 

 Para explicar o modelo do múltiplo punitivo ou fórmula do erro de execução é 

válido partir do exemplo apresentado por Cooter e Ulen. Os autores apresentam a 

seguinte situação hipotética: suponha-se que o fabricante de um determinado aditivo 

de combustível automotivo esteja diante da opção de realizar um controle de 

qualidade ao custo de $9.000 por ano. Dispensar o referido controle permite a 

                                                
270 MENDONÇA, Diogo Naves. ob. cit., p. 111 
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redução dos custos, mas provoca a produção de lotes de aditivo de má qualidade, 

ensejando o dano esperado de $ 10.000 por ano ($ 1.000 de prejuízo a dez carros). 

Do ponto de vista econômico, a eficiência exige que o fabricante realize o controle 

de qualidade, já que se espera uma economia de $ 10.000 mediante um gasto de $ 

9.000 271 . Assim, se todos os consumidores lesado demandassem o referido 

fabricante e obtivessem êxito na demanda (cenário ideal), sem custos e sem erros 

de quantificação, este último acabaria por internalizar $ 10.000 em virtude de não ter 

adotado medidas de cuidado ao custo de $ 9.000. 

 

 Caso a hipótese descrita concretize-se, o fabricante racional optaria, assim, 

por efetuar o controle de qualidade. Mas em um cenário real, todavia, nem todos os 

consumidores demandariam o fabricante, quer porque não sabem que foi o aditivo 

viciado a causa do dano, quer porque não podem provar o fato. Supondo-se que 

apenas a metade das vítimas acabe por obter o ressarcimento, haverá o que se 

chama de erro de execução (enforcement), ensejando uma responsabilidade do 

fabricante de apenas $ 5.000, caso ele opte por não realizar o controle de qualidade 

(ao custo de $ 9.000). Nesse caso (erro de execução = 1/2), cria-se uma situação na 

qual o produtor racional, atento à maximização de seus lucros, acabará não 

efetuando o controle de qualidade, configurando-se uma situação de ineficiência272. 

 

 Em casos como esse, nos quais o lesante tem a possibilidade de se esquivar 

da reparação integral dos danos que provoca, justifica-se, do ponto de vista da 

eficiência, a aplicação da função punitiva. A ineficiência gerada pelo erro de 

execução deve ser compensada mediante a elevação do montante indenizatório, de 

modo que o patamar apropriado da indenização corresponda ao montante do 

prejuízo causado, multiplicado pela recíproca da probabilidade do lesante ser 

condenado. No exemplo apresentado por Cooter e Ulen, como há 50% de 

probabilidade de o lesante ser condenado em $ 1.000 (dano de cada consumidor), a 

indenização deve ser multiplicada por 1/0,50 (=2), alcançando-se $ 2.000 (dos quais 

$ 1.000 correspondem à indenização punitiva). Dessa forma, o lesante internalizará 

integralmente os danos causados ($ 10.000), retomando-se o patamar ótimo de 

dissuasão. 

                                                
271 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. ob. cit., p. 386. 
272 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. ob. cit., p. 387 
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 Em termos abstratos, a responsabilidade total do lesante (R), caso não haja 

fixação de valores a título punitivo, corresponderá ao valor da indenização 

compensatória (Ic) multiplicado pelo fator de erro de execução (E), ou seja, R= Ic X 

E. Para afastar o erro, aplica-se o múltiplo punitivo (M), de modo que R= Ic x E X M. 

Como o múltiplo punitivo corresponde precisamente à recíproca do erro de execução 

(M = 1/E), a responsabilidade acabará por se igualar ao dano total provocado pelo 

lesante: R = Ic x E x 1/e, logo R = Ic. 

 

 A partir dessa fórmula, Cooter e Ulen sugerem a adoção, no sistema jurídico, 

da regra segundo a qual, no arbitramento de valores a título punitivo, o modelo do 

múltiplo a ser utilizado corresponda sempre ao inverso do erro de execução273. 

 

 A fórmula do múltiplo punitivo é criticada por alguns em razão da 

potencialidade de fixação de indenizações excessivas em favor de uma única vítima, 

que se beneficiaria de modo abusivo com eventuais prejuízos irresarcidos em 

massa. Não existe no Brasil um precedente que tenha adotado como ratio dicendi a 

teoria do múltiplo punitivo ou fórmula do erro de execução. Já a Suprema Corte dos 

EUA teve a oportunidade de avaliar o tema e afastar a sua incidência do caso 

paradigmático BMW of North America Inc versus Gore, julgado em 1996. 

 
8.2.6. Arbitramento da punição pecuniária pela caracterização do dano moral 
coletivo 
 

 A última técnica da função punitiva que se exterioriza por meio de uma 

quantia pecuniária é o dano moral coletivo. Explica Patrícia Faga Iglecias Lemos 

(2010, p. 165) que o dano moral coletivo "é a injusta lesão da esfera moral de 

determinada comunidade, ou seja, a violação antijurídica de determinado círculo de 

valores coletivos"274. O caráter punitivo do dano moral coletivo não é algo novo. 

George Ripert já constatava que este categoria a ideia de punição supera a noção 

                                                
273 POLINSKY, A. Mitchell; Shavell, Steven. Punitive damages: an economic analysis. Harvard Law 
Review, v. 111, 1998, p. 887-889. 
274 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção do meio 
ambiente. ob. cit., p. 165 
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típica de reparação275. Daniel de Andrade Levy276 (2012, p. 90) afirma que esta 

modalidade de dano "é mais uma forma de canalização do caráter normativo da 

responsabilidade civil nas sociedades que penam a aceitar uma categoria mais bem 

delineada de indenização punitiva". 

 

 Arthur Luis Mendonça Rollo 277  (2011, p. 85-86), ao tratar das práticas 

comerciais abusivas, afirma que a excessiva conflitualidade nas relações de 

consumo, as quais criam uma enorme sobrecarga ao Judiciário, encontra no dano 

moral coletivo um instrumento eficiente para refrear as condutas lesivas. Afirma o 

autor que  

 
[...] se a nossa sociedade é de massa, na qual os danos são em massa, a única 

forma de resolver o problema é através do processo de massa que é o coletivo, que 

possibilita a solução, através de uma única ação, dos problemas de uma infinidade de 

consumidores (...) É possível em sede de ação coletiva aplicar pena ao fornecedor 

renitente pelos danos que causou à sociedade, com fundamento na teoria do 

desestímulo, sem o inconveniente, comum no processo individual, de enriquecer a 

vítima ou mesmo estimular a indústria da indenização.  

 

 Na mesma linha de argumentação, todavia tratando especificamente do dano 

moral coletivo ao meio ambiente, é a opinião de Tatiana Magalhães Florence278 

(2009, p. 202). Contudo, a autora destaca um ponto importante ao afirmar que  

 
[...] o reconhecimento da tese do dano extrapatrimonial da coletividade (...) ao lado 

dos já consagrados danos extrapatrimoniais individuais, tem fundamental importância 

na sociedade caracterizada pelo risco e pelas danosidades de massa, pois seu 

objetivo é a proteção do que há de mais sagrado: o próprio homem, fonte de todos os 

demais valores. 

 

 A expressão "dano de massa", muito embora seja uma expressão recorrente 

nos dias atuais, carece de um estudo mais detalhado. Geneviève Viney279 (2010, p. 

                                                
275 RIPERT, George. ob. cit., p. 359 
276 LEVY, Daniel de Andrade. ob. cit., p. 90 
277 ROLLO, Arthur Luis Mendonça. Responsabilidade civil e práticas abusivas nas relações de 
consumo: dano moral e punitive damages nas relações de consumo; distinções institucionais 
entre consumidores. São Paulo: Atlas, 2011 
278 FLORENCE, Tatiana. Danos extrapatrimonias coletivos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 2009 
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53), afirma que eles designam uma "realidade" específica, qual seja, "a dos danos 

devidos a uma causa única que atingem simultânea ou sucessivamente grande 

número de pessoas". Os danos de massa possuem duas variáveis essenciais, quais 

seja, os danos perpetrados nas relações de consumo e aqueles cometidos contra o 

meio ambiente. Em razão da multiplicidade de vítimas, a referida autora afirma que 

as ações individuais revelam-se por demais onerosas para alguns e ameaçam 

desembocar em decisões contraditórias, daí porque recorrer a um procedimento 

específico coletivo ou "grupal" pode resolver de uma forma mais eficiente a 

questão280. 

 

 O STJ também defende a natureza punitiva do dano moral coletivo, ao afirmar 

que a indenização ao tomar um contorno social supera a tese estritamente 

reparatória. Assim, o reconhecimento do dano moral coletivo não está tanto na 

aferição do prejuízo, mas na "transgressão do sentimento coletivo, consubstanciado 

no sofrimento da comunidade, ou do grupo social, diante de determinada lesão"281. 

 

 Todavia, a natureza punitiva do dano moral coletivo encontra opositores na 

doutrina. Maria Celina Bodin de Moraes282 (2009) é contrária à função punitiva do 

dano extrapatrimonial causado em relações intersubjetivas. Todavia, a mesma 

autora admite a função pedagógica deste mecanismo indenizatório "para situações 

potencialmente causadoras de lesões a um grande número de pessoas, como 

ocorre nos direitos difusos, tanto na relação de consumo quanto no Direito 

Ambiental". 

 
8.3. Beneficiários dos valores fixados à título punitivo na responsabilidade civil 
 

 Foi visto no item anterior que o arbitramento de um montante pecuniário 

representa o principal instrumento da função punitiva da responsabilidade civil. 

Todavia, o uso deste instrumento cria uma problemática específica, qual seja, 

determinar o beneficiário dos valores fixados. Em razão de sua controvérsia 

doutrinária, a qual, sem dúvida alguma, representa uma das principais objeções 
                                                                                                                                                   
279 VINEY, Geneviève. ob. cit., p. 53 
280 VINEY, Geneviève. ob. cit., p. 54 
281 Conferir REsp no. 598281/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 02/05/2006, DJe 01/06/2006. 
282 BODIN DE MORAES, Maria Celina. ob. cit., p. 263 
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econômico-sociais para a aceitação da função punitiva 283, optou-se por tratar a 

questão de forma apartada no presente capítulo. 

 

 A doutrina identifica três soluções para o problema apresentado. São elas: 1) 

destinar os valores a título punitivo para a própria vítima, 2) destinar os valores para 

um estabelecimento de beneficência,  3) destinar a um fundo estatal. Cada uma 

dessas hipóteses apresenta vantagens e desvantagens específicas, as quais serão 

apresentadas nos itens a seguir. 

 

8.3.1. Destinação dos valores à título punitivo para a vítima 

 

 A vítima sempre será colocada como opção natural de destinação dos valores 

à título punitivo da responsabilidade civil. Ao tratar do tema, defende Antonio 

Junqueira de Azevedo284 (2009, p. 383):  

 
[...] por que entregar à vítima um plus, quer a título de punição do agente quer a título 

de desestimulo, quando essas quantias resultam de dano social? A nossa resposta, a 

favor da entrega desse plus à vítima, é somente uma opção de política legislativa (...) 

ainda que não sejamos grandes administradores da cultura jurídica norte-americana, 

pensamos que a indenização por dano social deva ser entregue à própria vítima, que 

foi parte do processo, eis que, para a obtenção da indenização, foi ela quem de fato 

trabalhou. O operário faz jus ao seu trabalho". O mesmo autor completa o argumento 

afirmando que "exerce um munus público que alguns autores americanos, a respeito 

da mesma situação nos "punitive damages", denominam "private attorney general".  
 

 O autor, vítima, que move a ação, age também como um "promotor público 

privado" e, por isso, merece uma recompensa". 

 

 A reversão do benefício econômico a título punitivo para a vítima é uma forma 

de recompensa muito maior que o mal sofrido, porém é capaz de garantir a 

                                                
283 Antonio Junqueira de Azevedo ao tratar do dano social, categoria esta que expressão uma das 
variadas expressões dogmáticas da função punitiva da responsabilidade como já vista neste estudo, 
confirma esta dificuldade ao afirmar que "um ponto bastante difícil consiste em saber a quem atribuir 
a indenização pelo danos sociais num processo judicial em que parte é um indivíduo" [ob. cit., p. 382]. 
284 AZEVEDO, Antonio Junqueira. ob. cit., p. 383 
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efetividade do dever geral de segurança, em benefício de toda a sociedade. Trata-se 

de "um incentivo para um aperfeiçoamento geral do sistema285. 

 

 A grande crítica, contudo, da destinação do benefício econômico a título 

punitivo à vítima é a caracterização de uma hipótese de enriquecimento sem causa. 

Este argumento ainda é muito forte na doutrina nacional refletindo também nos 

nossos tribunais. Todavia, mesmo que em alguns casos corra-se o risco de 

caracterizar seu enriquecimento sem causa, diante de um dano injusto, é melhor 

enriquecer a vítima do que o infrator. 

 

 Esta opção parece-nos a mais adequada quanto o magistrado optou pela 

técnica de punição pecuniária como fator de modulação da quantificação dos danos 

extrapatrimoniais ou no arbitramento da punição pecuniária por fator múltiplo, 

detalhadas no item anterior. 

 

8.3.2. A destinação em favor de estabelecimento de beneficência: a 
interpretação do parágrafo único do art. 883 do Código Civil 
 

 A segunda solução envolvendo a destinação dos valores fixados a título 

punitivo na responsabilidade civil decorre de uma interpretação extensiva do 

parágrafo único do art. 883 do CC/02, o qual permite que a qual quantia seja 

revertida para um estabelecimento de beneficência, a critério do juiz. 

 

 Ao tratar deste dispositivo, Hamid Charaf Bdine Jr286 (2010, p. 860) afirma 

que diante da "natureza pública do texto legal" o juiz poderá aplicar este dispositivo 

"sem que qualquer das partes o sugira ou mencione". Renata Chade Cattini Maluf287 

(2004, p. 182-183) menciona que a razão do parágrafo único do art. 883 do CC/02 é 

condenar os atos ilícitos, imorais ou proibidos por lei, evitando a torpeza do agente. 

Se não se admite a torpeza daquele que deu alguma coisa para obter o fim ilícito, 

tampouco se permite a torpeza e o enriquecimento do ofensor do dano moral. Com 

                                                
285 AZEVEDO, Antonio Junqueira. ob. cit., p. 383 
286 BDINE Jr., Hamid Charaf. ob cit., p. 860 
287 MALUF, Renata Chade Cattini. O aspecto punitivo da reparação do dano moral. 2004. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, p. 
182-183 
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isso, afasta-se a possibilidade de vir a ocorrer um ganho injusto da vítima. Na 

prática, essa hipótese dependeria de uma expressa determinação na sentença dos 

valores a esse título e a indicação da instituição beneficiada. 

 

 A reversão dos valores às instituições de beneficência ajusta-se 

perfeitamente à dinâmica da função punitiva da responsabilidade civil. Ao reverter os 

valores às entidades que compõem o Terceiro Setor288, o resultado econômico da 

função punitiva transforma-se em um benefício social, permitindo um reequilíbrio 

geral causado pela conduta lesiva. Isso porque o Terceiro Setor atua em 

complementação ao Estado na promoção dos direitos sociais utilizando, para tanto, 

recursos próprios ou incentivos governamentais. 

 

 Tendo em vista que a captação de recursos representa uma das principais 

dificuldades do Terceiro Setor, reverter os valores a título punitivo as entidades que 

o compõe serviria, ainda, como um efetivo mecanismo econômico para garantir a 

continuidade dos serviços e atividades desenvolvidas. Todavia, quais seriam as 

entidades que poderiam se beneficiar destes valores? 

 

 A Lei 9.714/98 que alterou a Parte Geral do Código Penal, na matéria relativa 

às penas substitutivas à pena privativa de liberdade. Entre as novas penas 

alternativas instituídas, encontra-se a de prestação pecuniária em favor da vítima ou 

de entidade pública ou privada com destinação social. É neste último aspecto, qual 

seja, a reversão da pena às entidades públicas ou privadas com destinação social 

que encontramos o elemento necessário para solucionar o problema da reversão 

dos valores fixados a título punitivo. 

 

 As entidades beneficiadas somente serão aquelas que possuem "destinação 

                                                
288 Explica Udno Zandonane que o Terceiro Setor é uma expressão traduzida do inglês ("Third 
Sector") e faz parte do vocabulário sociológico corrente nos Estados Unidos. No Brasil, começa a ser 
usada com naturalidade por alguns círculos ainda restritos. O surgimento do Terceiro Setor teria 
origem, de um lado, na incapacidade dos outros dois setores, quais sejam, o Estado – pelo seu 
gigantismo e ineficiência, teria esgotado a sua possibilidade de atender e lidar com as crescentes 
necessidades sociais das populações mais necessitadas; e o Mercado – que tem como objetivo 
fundamental o lucro, seria incapaz de incorporar uma agenda que dissesse respeito a questões 
sociais em geral. In. O papel do Terceiro Setor na realização dos direitos sociais. Dissertação de 
mestrado em Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória, 
Vitória, 2005, passim. 
 



 140 

social", ou seja, aquelas que oferecem serviços diversos e gratuitos à comunidade 

carente, para lhes atender às necessidades básicas. Estes serviços são definidos no 

art. 203 da CF/88. Assim, entidade pública ou privada que não proteja a família, a 

maternidade, a infância, a adolescência e a velhice (I); que não ampare as crianças 

e adolescentes carentes (II); que não promova a integração da pessoa ao mercado 

de trabalho (III); que não promova a habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a sua integração à vida comunitária (IV), e que não 

garanta 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família (V), enfim, entidade que não 

desempenhe nenhuma dessas atividades direta ou indiretamente como por exemplo, 

em projetos de combate à miséria, de assistência e recuperação de presos e 

condenados e de assistência às vítimas de crime e seus familiares -, não pode ser 

considerada entidade pública ou privada com destinação social, desmerecendo 

beneficiar-se do resultado pecuniário da função punitiva da responsabilidade civil. 

 

 É importante lembrar-se que o manejo e a destinação desses recursos, que 

são públicos, deve ser norteado pelos Princípios Constitucionais da Administração 

Pública, previstos, dentre outros, no art. 37, caput, da CF/88, sem se olvidar da 

indispensável e formal prestação de contas, sob pena de responsabilidade, cabendo 

a fiscalização e controle dos recursos oriundos da pena de prestação pecuniária, 

compete ao próprio Poder Judiciário e ao Ministério Público. A este dispositivo 

soma-se o art. 9º da Lei 8.742/93, que estabelece os requisitos para o 

reconhecimento e funcionamento de uma entidade como sendo de destinação ou 

assistência social, o qual estabelece que "o funcionamento das entidades e 

organizações de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo 

Conselho Municipal de Assistência Social, ou no Conselho de Assistência Social do 

Distrito Federal, conforme o caso". 

 

 Essa opção nos parece a mais adequada quando o magistrado optar pela 

técnica de punição pecuniária autônoma. Importante destacar, inclusive, que esta 

também tem sido a posição da jurisprudência dos Tribunais de Justiça, como se verá 

em item específico do capítulo 10 deste estudo. 
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8.3.3. A destinação aos fundos de proteção estatal 
 

 A terceira e última orientação sobre a destinação dos valores a título punitivo 

é a sua reversão a um fundo estatal. São diversos os fundos públicos criados por lei, 

os exemplos mais significativos são o Fundo Nacional do Meio Ambiente (art. 1º da 

Lei nº 7.797/89); os Fundos Estaduais ou Municipais de Meio Ambiente (art. 73 da 

Lei nº 9.605/98); os Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais para a Criança e o 

Adolescente (art. 88, IV, do ECA); o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (Decreto 

no. 1.306/1994) etc. Estes são, via de regra, geridos por Conselhos, com a 

participação obrigatória do Ministério Público e de representantes da comunidade289. 

 

 A reversão aos fundos públicos dos valores fixados a título punitivo tem sido 

aceita no Brasil, especialmente quando a aplicação da função punitiva tem como 

origem ações coletivas e ações civis públicas envolvendo a tutela de direitos difusos 

e coletivos. Neste caso, os valores serão destinados à reconstituição dos bens 

lesados. 

 

 Nessa ótica, o resultado obtido com a aplicação da função punitiva tem como 

atributo primordial evitar a perpetração de outros danos pelo mesmo agente e, 

portanto, envolve o interesse de toda sociedade e não especificamente da vítima. A 

critica que se faz para essa mecanismo diz respeito à forma de controle e de gestão 

desses valores, os quais poderiam ser desviados para outras finalidades. 

 

 

 A destinação da verba indenizatória para fundos públicos também pode ser 

verificada no Direito estrangeiro. Nos EUA alguns estados estabelecem que um 

percentual do montante fixado a título de punitive damages seja destinado a um 

fundo290. Há também o caso da Polônia, sendo que o seu código civil, no art. 166, 

permite, de forma expressa, a reversão dos danos morais para instituições ou para 

parentes mais próximos, em virtude de falecimento de vítimas, lesão corporal ou 

                                                
289 Conferir POLIDO, Walter. Seguros para riscos ambientas. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 566 
290 Conferir ABRAHAM, Kenneth S. The forms and functions of tort law. New York: Foundation 
Press, 1997, p. 222-223. 
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perturbação à saúde291. 

 

8.4. A punitiva pela perda, suspensão, ou inibição de direitos ou posições 
jurídicas do ofensor 
 

 A perda, suspensão, ou inibição de direitos ou posições jurídicas do ofensor 

da conduta do ofensor, é um importante instrumento tanto de prevenção como de 

punição, destinada a impedir a prática, a repetição ou a continuação do ilícito292. 

 

 De fato, as hipóteses de perda de um direito são mais restritas e exigem 

expressa previsão legal. Todavia, no que diz respeito as punições que impõe 

suspensão ou inibição de direitos, estas passam a ter um caráter mais amplo, fruto 

da dinâmica da tutela inibitória. A doutrina italiana afirma expressamente que a tutela 

inibitória antecede a qualquer ilícito e, portanto, possui um caráter mais energético, 

pois a suspensão ou inibição de direitos limita autonomia de um sujeito293.  

 

 Como bem observa  Luiz Guilherme Marinoni (2004) 294:  

 
[...] A ação inibitória é consequência necessária do novo perfil do Estado e das novas 

situações de direito substancial. Ou seja, a sua estruturação, ainda que dependente 

de teorização adequada, tem relação com as novas regras jurídicas, de conteúdo 

preventivo, bem como com a necessidade de se conferir verdadeira tutela preventiva 

aos direitos, especialmente aos de conteúdo não-patrimonial. 

 

 Assim, a tutela inibitória volta-se contra a possibilidade do ilícito, ainda que se 

trate de repetição ou continuação. É voltada, portanto, para o futuro, e não para o 

passado. De modo que nada tem a ver com o ressarcimento do dano e, por 

consequência, com os elementos para a imputação ressarcitória ou compensatória. 

Além disso, esse mecanismo não requer nem mesmo a probabilidade do dano, 

contentando-se com a simples probabilidade de ilícito (ato contrário ao direito). Isso 

                                                
291 MALUF, Renata Chade Cattini. ob. cit., p. 27 
292 Conferir MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória, São Paulo, Ed. RT, 2003. 3ª. ed, passin 
293 BARASSI, Lodovico. La teoria generale delle obbligazioni. Milano, Giuffrè, 1964, p. 428. 
294 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 9, n. 272, 5 abr. 2004 . Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/5041>. Acesso 
em: 10 jul. 2012. 
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por uma razão óbvia:  trata-se de um instrumento de punição ex ante. 

 

 Ilustrando de forma clara esse aspecto da tutela inibitória, Luiz Guilherme 

Marinoni295 (2003, p. 2), argumenta:  

 
[...] assim, por exemplo, se há um direito que exclui um fazer, ou uma norma 

definindo que algo não pode ser feito, a mera probabilidade de ato contrário ao direito 

– e não de dano – é suficiente para a tutela jurisdicional inibitória. Ou seja, o titular de 

uma marca comercial tem o direito de inibir alguém de usar a sua marca, pouco 

importando se tal uso vai produzir dano. Do mesmo modo, se uma norma impede a 

venda de determinado produto, a associação dos consumidores (por exemplo) pode 

pedir a inibição da venda, sem se preocupar com dano. 

 

 A inibição punitiva da conduta do ofensor pode ocorrer de três formas 

distintas. Em primeiro lugar, para impedir a prática de ilícito, ainda que nenhum ilícito 

anterior tenha sido produzido. Em segundo, nas situações de ilicitude continuada e, 

finalmente, mediante imposição de obrigação de  não fazer e de fazer. 

Considerando-se as antigas normas, que apenas distribuíam direitos, o medo de 

violação de um direito nada mais podia ser do que o temor de uma ação positiva, ou 

seja, de um fazer. 

 

 A tutela inibitória de caráter punitivo é um resultado direto da evolução da 

sociedade, tendo em vista o surgimento de direitos dependentes de algo que deveria 

ser feito, não mais bastando a simples abstenção (ou não violação). Destaca-se, 

desde já, que as principais hipóteses deste mecanismo serão abordadas no capítulo 

10 do presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
295 MARINONI, Luiz Guilherme. ob. cit., p. 2 
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CAPÍTULO 09 - Fontes positivadas da função punitiva no ordenamento  
jurídico brasileiro 

 

9.1. Aspectos introdutórios do capítulo 
 

 A expressão fonte do Direito possui diversos significados296. Não se pretende 

aqui nenhuma digressão sobre o assunto, mas apenas estabelecer o parâmetro 

adotado neste capítulo. Por fontes positivadas entendem-se aquelas derivadas do 

processo legislativo dotadas de vigência e eficácia, derivada da Secção VIII do Título 

IV, Capítulo I, arts. 59 e seguintes da CF/88. Noutras palavras, a legislação positiva 

que trata da função punitiva da responsabilidade civil297. 

 

 Estabelecida a ideia que servirá de guia para a compreensão do tema, resta 

ainda uma questão preliminar: Qual a necessidade de analisar as fontes positivas da 

função punitiva da responsabilidade civil? A resposta para esta indagação, muito 

embora pareça óbvia no contexto do presente estudo, representa, verdadeiramente, 

uma grande lacuna no direito privado. O estudo de fontes positivadas que possuem 

caráter punitivo recebem um tratamento secundário e sem qualquer tratamento 

sistemático na doutrina privatista. Este fato dificulta a correta compreensão da 

função punitiva da responsabilidade civil, pois cria uma falsa ideia de que o direito 

privado - especialmente o direito civil - não possui disposições desta natureza. Com 

acuidade explica Daniel de Andrade Levy298 (2012, p. 66) que "a função punitiva, 

embora jamais superada, ficou constrangida, latente nos meandros de outros 

institutos que revelam o ímpeto crescente de sanção na Responsabilidade Civil". 

 
                                                
296 Alerta Miguel Reale que "é necessário advertir que a antiga distinção entre fonte formal e fonte 
material do direito tem sido fonte de grandes equívocos nos domínios da Ciência Jurídica (...) Por 
"fonte do direito" designamos os processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se 
positivam com legítima força obrigatória, isto é, com vigência e eficácia no contexto de uma estrutura 
normativa. O direito resulta de um complexo de fatores que a Filosofia e a Sociologia estudam, mas 
se manifesta, como ordenação vigente e eficaz, através de certas formas, diríamos mesmo de certas 
formas, ou estruturas normativas, que são o processo legislativo, os usos e costumes jurídicos, a 
atividade jurisdicional e o ato negocial". Lições preliminares de direito. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 
1995, p. 139-140 
297 Explica Francesco Carnelutti que "legislação é, pois, a atividade do Estado na medida em que se 
traduz em lei, ou seja, enquanto produz leis (...) A característica da legislação é, pois, a soberania do 
legislador e a sujeição das partes". Teoria geral do direito. São Paulo: LEJUS, 1999, p. 146. 
298 LEVY, Daniel de Andrade. ob. cit., p. 66 
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 A matiz punitiva sempre esteve presente no Direito Civil (aqui visto como 

principal ramo do direito privado)299, daí a precisa observação de Aguiar Dias300 

(2006, p. 994), lembrando que "foi o sentimento legalista que transformou vingança 

privada nos institutos da pena e da reparação do dano". Mas curiosamente o tema 

da pena somente recebeu o correto desenvolvimento no âmbito do Direito Penal. 

Todavia, o caráter civil ou penal da punição é "meramente acidental, não 

substancial"301, resultantes de uma escolha política. Por esta razão, o presente 

capítulo pretende resgatar a importância da pena no direito privado, por meio da 

identificação das principais fontes positivas da função punitiva contidas no CC/02 e 

na legislação extravagante. Por "principais", entendem-se aquelas mais sensíveis e, 

obviamente, ligadas à responsabilidade civil em sentido amplo. Obviamente, cada 

uma dessas regras, de forma isolada, permitem uma análise profunda e detalhada, o 

que não é o objetivo deste estudo. A análise tem como propósito apenas constatar a 

existência de disposições com perfil punitivo e o tratamento dado ao tema pela 

doutrina. 

 

 Todavia, é importante destacar, desde já, que, no último item do presente 

capítulo, pretende-se demonstrar que o ordenamento jurídico brasileiro, ao contrário 

do que parte da doutrina defende, possui uma cláusula geral que permite a 

aplicação da função punitiva da responsabilidade civil de forma ampla. Em relação a 

este ponto específico, será efetuada uma análise detalhada. 

 

9.2. Disposições normativas com caráter punitivo expresso no CC/02. 
 

 Ao contrário do que se imagina, o CC/02 possui diversos dispositivos que 

revelam a função punitiva da responsabilidade civil. Com efeito, Antonio Junqueira 

de Azevedo302 (2006, p. 379) afirma que "em todos os campos do direito civil, ainda 

que não empregando a palavra "pena", a punição, no Código, é evidente". Porém, 

como o caráter punitivo surge escamoteado em institutos jurídicos específicos, 

                                                
299 Conferir o capítulo 03 do presente estudo no qual desenvolveu-se a evolução histórica da função 
punitiva na responsabilidade civil. 
300 DIAS, José de Aguiar. ob. cit, 2006, p. 994. 
301 MINOZZI, Alfredo. Studio sul danno no patrimoniale (danno morale) 3. ed. Milano: Società 
Editrice Libraria, 1917, p. 124. Tradução livre. No original: "Il carattere civile o penale di un remedio è 
meramente accidentale, non sostanziale". 
302 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. ob. cit., p. 379 



 146 

passaremos a análise dos principais dispositivos do CC/02 respeitando a estrutura 

interna do mesmo, justamente para demonstrar que a função punitiva da 

responsabilidade civil encontra-se positivada e pulverizada em diversos dispositivos 

das mais variadas categorias jurídicas. 

 

9.2.1. Disposições normativas com caráter punitivo na Parte Geral do CC/02. 
 

 A Parte Geral do CC/02 traz dois institutos jurídicos que podem ser inseridos 

dentro no campo punitivo da responsabilidade civil, a saber: i) a ausência; ii) a 

desconsideração da personalidade jurídica. 

 

 A ausência é um instituto jurídico disciplinado especificamente dos arts. 22 a 

39 do CC/02. Por definição, o ausente é o sujeito que desaparece do seu domicílio 

sem deixar notícias. Constatada esta situação o juiz, a requerimento de qualquer 

interessado, ou do Ministério Público, declarará a ausência, e nomear-lhe-á um 

curador. A disciplina da ausência estabelece três fases distintas, as quais estão 

intimamente relacionadas com o tempo de desaparecimento do ausente. 

 

 O desaparecimento do ausente traz consequências específicas em relação ao 

seu patrimônio. É justamente neste aspectos que a natureza punitiva da 

responsabilidade civil esta presente neste instituto. Estabelece o art. 33 do CC/02 

que o descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente, 

fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Já os 

demais herdeiros deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos e prestar 

anualmente contas ao juiz competente. Mas de acordo com o parágrafo único do 

referido dispositivo, se o ausente "aparecer, e ficar provado que a ausência foi 

voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e 

rendimentos" (grifos meus). É nítido o propósito da lei neste caso: punir 

patrimonialmente o ausente pela conduta ilícita e negligente que permitiu a 

caracterização de sua ausência pela técnica da perda de um direito, qual seja, parte 

do seu patrimônio. 

 

 Já a desconsideração da personalidade, tema este tratado no art. 51 do 

CC/02 mas, também, com matizes mais específicas em outras leis específicas, 
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impõe aos sócios e administradores um mecanismo punitivo óbvio, qual seja, a 

responsabilização patrimonial dos sócios e administradores da pessoa jurídica. 

Rubens Requião afirma que a desconsideração da personalidade jurídica "não visa a 

anular a personalidade jurídica, mas somente objetiva desconsiderar no caso 

concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens 

que atrás dela se escondem. É caso de declaração de ineficácia especial da 

personalidade jurídica para determinados efeitos, prosseguindo todavia a mesma 

incólume para seus outros fins legítimos"303.  

 

 Tratando da natureza punitiva dos efeitos da desconsideração da 

personalidade, Edmar Oliveira Andrade Filho304 (2005, P. 77-78) entende que, em 

uma perspectiva ontológica, a desconsideração da personalidade jurídica é uma 

espécie de punição pelo abuso de personalidade jurídica, defendendo que, dos 

pontos de vista estrutural e teleológico, constitui-se em uma sanção por ato ilícito. 

Finalmente, é interessante sublinhar que a desconsideração da personalidade revela 

o caráter excepcional da função punitiva da responsabilidade civil, na medida em 

que preserva a empresa, não afetando seus outros negócios e interesses. 

 

9.2.2. Disposições normativas com caráter punitivo no Direito das Obrigações 
 
 O Direito das Obrigações é disciplina no primeiro Livro da Parte Especial do 

CC/02. Representa, pois, a base e a origem da responsabilidade civil. O Direito das 

Obrigações traz um instituto jurídico com nítida matiz punitiva, qual seja, a cláusula 

penal. 

 

 A cláusula penal tem suas raízes no Direito Romano, fruto da convicção dos 

jurisconsultos de que se deveria considerar injustiça, se não crime, o 

inadimplemento das obrigações. Neste tempo, a cláusula penal munia-se verdadeira 

de uma natureza de pena para reprimir delitos, desprovida, ainda, de qualquer 

menção acerca da reparação de danos advindos do inadimplemento. 

                                                
303 REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica (Disregard 
Doctrine). Revista dos Tribunais n. 410, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, p. 12-24, 1969, p. 14 
304 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Desconsideração da personalidade jurídica no novo 
Código Civil. São Paulo: MP Editora, 2005 
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 O CC/02 não trouxe uma definição da cláusula penal, trabalho este relegado 

à doutrina. Segundo Clóvis Bevilaqua305 (1955, p. 52) a cláusula penal consiste em 

"um pacto acessório, em que se estipulam penas ou multas, contra aquele que 

deixar de cumprir o ato ou fato a que se obrigou, ou apenas a retardar". 

 

 Há, contudo, dissídio doutrinário quanto à finalidade ou função preponderante 

da cláusula penal. Para parte da doutrina o escopo único da estipulação é 

estabelecer a pré-estimativa dos danos. Sustenta-se, em contrapartida, que, embora 

um dos objetivos da cláusula penal seja, efetivamente, propiciar a liquidação prévia 

dos perdas e danos, possui também função punitiva. Maria Helena Diniz306 (2007, p. 

263) está entre as que sustentam a dupla finalidade da cláusula penal: "ante o nosso 

direito e nossa doutrina, a cláusula penal, por sua função ambivalente, tem ao 

mesmo tempo feição ressarcitória de perdas e danos e índole penal". Na mesma 

linha, também podemos citar a lição de R. Limongi França307 (1994, p. 629), o qual 

afirma que a cláusula penal "é um pacto acessório, cuja finalidade é garantir, em 

benefício do credor, através do estabelecimento de uma pena, o fiel e o exato 

cumprimento da obrigação principal". 

 

9.2.3. Disposições normativas com caráter punitivo na disciplina dos contratos 
 

 A disciplina contratual no CC/02 é tratada dos arts. 421 a 853. 

Especificamente na disciplina dos contratos em espécie, a função punitiva da 

responsabilidade civil ganha destaque no art. 608, ao tratar do contrato de prestação 

de serviços. Este dispositivo estabelece que o sujeito responsável pelo aliciamento 

de pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviços pagará ao tomador do 

serviço a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de 

caber durante dois anos. Não é justo que terceiros atuem como se desconhecessem 

os contratos, desrespeitando-os apenas para a satisfação de seus interesses 

pessoais, mas de modo ofensivo às finalidades éticas do ordenamento jurídico. O 

terceiro ofensor não será punido isoladamente, pois o prestador de serviço também 
                                                
305 BEVILAQUA, Clovis. ob. cit., p. 52 
306 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Vol 7. 21. ed., São Paulo: Saraiva, 2007, 
p. 263 
307 FRANÇA, R. Limongi. Instituições de direito civil. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 629 
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poderá ser responsabilizado, seja em virtude de cláusula penal compensatória (art. 

411 do CC/02), seja em sua ausência, mediante a fixação, pelo magistrado, de 

perdas e danos em decorrência do inadimplemento contratual. 

 

 Também reconhece o caráter punitivo deste dispositivo Antonio Junqueira de 

Azevedo308 (2006, p. 382), utilizando como exemplo o famoso caso envolvendo o 

cantor Zeca Pagodinho com a cervejaria Ambev. O autor afirma:  

 
[...] Na verdade, se não houvesse um plus de indenização - pago por ele e pela 

Ambev -, tendo por causa o segundo acordo, estaríamos diante de falta de 

consequência para um ato doloso e diante de um evidente estímulo ao 

descumprimento dos contratos. A tolerância para com o dolo e para com o 

descumprimento da palavra (seria alterum laedere e suum cuique non tribuere, tudo 

ao contrário do que deveria ser) são os piores males para uma sociedade. Em 

resumo, é preciso repor, quer num caso, por punição, quer outro, por dissuasão, o 

que foi tirado da sociedade. 

 
9.2.4. Disposições normativas com caráter punitivo no capítulo específico da 
responsabilidade civil 
 

 A Responsabilidade Civil foi disciplina no Título IX na Parte Especial do 

CC/02, especificamente dos arts. 927 a 954. Representa, pois, uma inovação em 

comparação ao CC/16. Especificamente no capítulo relativo à obrigação de 

indenizar, encontramos o art. 940, o qual determina que "aquele que demandar por 

dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir 

mais do que o devido, ficará obrigado a pagar o devedor, no primeiro caso, o dobro 

do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se 

houver prescrição". O objetivo do dispositivo é claro: sancionar o excesso de pedido 

numa ação de cobrança, noutras palavras, o abuso do direito de ação, também 

conhecido como re plus petitur. 

 

 Sobre o tema, afirma António Menezes Cordeiro309 (2011, p. 181) que "a 

ilicitude no processo pode advir do incumprimento de obrigações específicas ou, em 

                                                
308 AZEVEDO, Antonio Junqueira. ob. cit., p. 382 
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termos aquilianos, de violação de direitos ou de normas de proteção. Há 

incumprimento sempre que o exercício do direito de ação judicial envolva a 

inobservância de uma obrigação previamente assumida". O dobro que pode ser 

exigido representa, pois, a técnica de punição utilizada pelo legislador, justamente 

para inibir a reiteração de demandas que não ressalvam valores pagos. A múltiplo 

imposto tem como objetivo o interesse particular e, portanto, não que se falar em 

absorção do art. 940 do CC/02 pelos arts. 16 a 18 do CPC. 

 
9.2.5. Disposições normativas com caráter punitivo no direito das coisas 
 

 O Livro do Direito das Coisas no CC/02 é composto de duas temáticas 

distintas: a posse e os direitos reais.  

 

 A posse é tratada nos arts. 1.196 a 1.224 do CC/02. Como categoria jurídica, a 

posse desperta diversas controvérsias jurídicas. Todavia, longe da pretensão de 

discutir a questão com a profundida que o tema merece, a posse, em breves linhas, 

pode ser entendida como um estado de fato de quem mantém sobre uma determinada 

coisa uma relação de controle, de poder. Diversos foram os contornos e efeitos 

previstos no CC/02 sobre a posse. Mas para o objeto do presente estudo ganha 

destaque a classificação prevista no art. 1.201, a qual estabelece a distinção entre 

posse de boa-fé e má-fé. Este dispositivo estabelece que a posse de boa-fé é aquela 

em que o “possuidor ignora o vício, ou obstáculo que impede a aquisição da coisa”. 

Decorre da consciência de se ter adquirido a posse por meios legítimos. O seu 

conceito, portanto, funda-se em dados psicológicos, em critério subjetivo. Em sentido 

contrário, temos a ideia da posse de má-fé. 

 

 O legislador dá tratamento severo ao possuidor de má-fé, que conhece a 

origem ilícita de sua posse. Estabelece o art. 1.220 que "ao possuidor de má-fé 

serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de 

retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias". Com efeito, 

perde o possuidor de má-fé a favor do retomante todas as benfeitorias úteis e 

voluptuárias sem direito a nenhuma indenização. Quanto a estas últimas, também 

                                                                                                                                                   
309 CORDEIRO, Antonio Menezes. Litigância de má-fé, abuso do direito de ação e culpa in 
agendo. Coimbra: Almedina, 2011 
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lhe é negado o direito de levantá-las, ainda que não deteriore a coisa onde se 

encontram. A perda de tais benfeitorias servirá para, de algum modo, compensar o 

retomante pelo tempo em que esteve indevidamente privado do uso da coisa e, de 

um outro lado, punir o possuidor de má-fé. A técnica punitiva utilizada pelo legislador 

é clara, qual seja, a perda de um direito310. 

 

 Também ao tratar do Direito Reais, especificamente nos arts. 1.225 a 1.510 

do CC/02, legislador trouxe diversas regras de caráter punitivo. Ganham destaque 

duas, a saber: i) as normas que tratam da acessão imobiliária por construção em 

terreno alheio, e ii) a violação dos deveres condominiais. 

 

 O primeiro tema, qual seja, a acessão imobiliária, é tratada no CC/02 nos arts. 

1.253 a 1.259. A regra maior que rege a matéria, qual seja, o art. 1.253, determina 

que a propriedade do solo compreende a da superfície e das coisas que a ela 

acedem. Porém a regra comporta exceções, especialmente das hipóteses daqueles 

que edificam ou plantam em terreno alheio. Com efeito, ao tratar do tema o CC/02 

introduziu dois novos dispositivos que trazem uma forte carga punitiva, quais sejam, 

os arts. 1.258 e 1.259. 

 

 O art. 1.258 estabelece que se uma eventual construção for realizada 

parcialmente em solo próprio, mas invadir solo alheio em proporção não superior à 

vigésima parte deste, o construtor de boa-fé adquire a propriedade da parte do solo 

invadido, eventualmente se o valor da construção exceder o dessa parte. Porém, 

responde por indenização que represente, também, o valor da área perdida e a 

desvalorização da área remanescente. Nitidamente a questão tratada no art. 1.258, 

ainda que inserida no Livro do Direito das Coisas e restrito ao tema das acessões 

imobiliárias, deve ser inserido no campo de estudo da responsabilidade civil. Mas o 

que chama a atenção é o fato de este tema apresentar uma técnica para a aplicação 

da função punitiva de forma explícita no parágrafo único do referido art. 1.258. Este 

dispositivo estabelece que o construtor de má-fé pagará o décuplo as perdas e 

danos previstos no caput do artigo para adquirir a propriedade da parte do solo que 

invadiu, se em proporção à vigésima parte deste e o valor da construção exceder 

                                                
310 Conferir o item 8.4 do Capítulo 8 deste capítulo para a correta compreensão desta técnica 
punitiva. 
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consideravelmente o dessa parte e não se puder demolir a porção invasora sem 

grave prejuízo para a construção. Lida o preceito com dois vetores opostos: de um 

lado, manter a unidade econômica do imóvel do construtor, evitando a demolição da 

parte da construção, que comprometera o restante da edificação e a própria função 

social do prédio; de outro lado, punir o comportamento malicioso do construtor, que 

erigiu em faixa do imóvel vizinho, ciente de tal circunstância. 

 

 Também o art. 1.259 trata de um outro aspecto punitivo ao construtor de má-

fé. A peculiaridade da sanção imposta está no pagamento das perdas e danos em 

dobro. Estabelece o referido dispositivo que se o construtor de má-fé invade solo 

alheio numa faixa que excede a vigésima parte deste é o obrigado a demolir o que 

nele construiu, pagando as perdas e danos apurados, que serão devidos em dobro. 

 

 Nos dois dispositivos mencionados, percebe-se que o legislador utilizou a 

mesma técnica punitiva, qual seja, o arbitramento de uma quantia pecuniária por 

fator múltiplo. Diferem, apenas, na modulação. 

 

 Já no que diz respeito ao tema do condomínio, nos arts. 1.336 e 1.337 do 

CC/02, o legislador tratou dos deveres e das sanções. O § 2o do art. 1.336 disciplina 

a multa aplicável aos condôminos que deixarem de cumprir os deveres previstos nos 

incisos II e IV, estabelecendo que os infratores pagarão multa prevista no ato 

constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de 

suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se 

apurarem. A multa é devida, na dicção da lei, "independentemente das perdas e 

danos". Percebe-se pois um caráter punitivo autônomo, ou seja, a punição nasce 

para dissuadir o comportamento ilícito do ofensor, sem qualquer relação com os 

danos sofridos pela vítima. 

 

 Também o art. 1.337 do CC/02 traz um outro exemplo importante de função 

punitiva por violação de deveres condominiais. Ele estabelece que condômino, ou o 

possuidor, que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio 

poderá, por deliberação de 3/4 (três quartos) dos condôminos restantes, ser 

constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à 

contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a 
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reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. O parágrafo 

único do mencionado dispositivo ainda estabelece que o condômino o possuidor, por 

seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência 

com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa 

correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas 

condominiais. Este comportamento, segundo Edson Luiz Fachin311 (2003, p. 261), 

está presente naquelas situações em que "a estabilidade das relações entre 

condôminos é gravemente ameaçada, inviabilizando a convivência social". 

 

9.2.6. Disposições normativas com caráter punitivo no direito de família 
 
 No Direito de Família, tratado essencialmente nos arts. 1.511 a 1.783 do 

CC/02, ganham destaque as hipóteses de suspensão e perda do poder familiar 

como institutos que apresentam um nítido viés de caráter punitivo, cuja disciplina 

encontramos especificamente nos arts. 1.637 e 1.638 do CC/02, além de outras 

regras específicas previstas no ECA 312 . É importante consignar que o caráter 

punitivo da perda e da suspensão do poder familiar é polêmico na doutrina. Alguns 

autores defendem que estes instrumentos não visam punir o genitor faltoso, mas sim 

preservar o interesse dos filhos, afastando-os de influência nocivas313. De fato a 

função preventiva é evidente nos institutos da suspensão e extinção do poder 

familiar, mas não podemos olvidar também do seu caráter punitivo. Tratam-se, na 

verdade, de institutos com uma natureza bifronte. A responsabilidade civil dos 

genitores por infração aos deveres que lhes são inerentes importa, 

simultaneamente, na necessidade de prevenir e punir as condutas ilícitas.  

 

 São instrumentos que que revelam com nitidez a excepcionalidade da função 

punitiva da responsabilidade civil, principalmente a hipótese de perda. Em face das 

sequelas que a perda do poder familiar gera, deve somente ser decretada quando 

sua mantença coloca em perigo a segurança ou a dignidade do filho314. 

 
                                                
311 FACHIN, Edson Luiz. Comentários ao Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, V. XV, p. 261 
312 Conferir LÔBO, Paulo. Do poder familiar. In: DIAS, Maria Berenice; PEREIRA, Rodrigo da Cunha 
(coords.). Direito de família e o novo Código Civil. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 188 
313 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 444 
314 Conferir DIAS, Maria Berenice. ob. cit., p. 445 
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 Finalmente, ainda que tema não seja tratado especificamente nas disposições 

do CC/02, não podemos deixar de mencionar a função punitiva mais intensa 

atualmente existente no direito privado, qual seja, a prisão civil do devedor de 

alimentos. De acordo com o art. 733 do CPC, na execução de sentença ou de 

decisão, que fixa os alimentos provisionais, o juiz mandará citar o devedor para, em 

três dias, efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo. Caso de devedor não realize o pagamento, nem apresente escusa 

justificável, o juiz poderá decretar a sua prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses. 

 

 Assim como na hipótese dos sonegados a natureza punitiva da prisão civil do 

devedor de alimentos também é polêmica na doutrina. Yussef Cahali315 (1984, p. 

625), por exemplo, afirma a prisão civil é meio executivo de finalidade econômica, 

noutras palavras, a prisão do executado não é para puni-lo, mas para forçá-lo 

indiretamente a pagar. O autor contesta a expressão “pena” usada na legislação, 

pela ausência de finalidade de punição e ser meramente um meio de coação. Cita 

Barbosa Moreira, Pontes de Miranda e Theodoro Junior como doutrinadores com 

entendimentos consensuais na questão de que a prisão civil não representa 

modalidade de procedimento executório de natureza pessoal, mas um meio de 

coerção tendente a conseguir o adimplemento da prestação por obra do próprio 

devedor, estando totalmente despojada do caráter punitivo, o que torna seu caráter 

compulsivo e não corretivo, destacando sua utilização como forma de exceção. 

 

 No entanto, ao se analisar a prática punitiva a partir de sua origem, verifica-se 

que existe uma relação muito próxima entre o objetivo da prisão civil com a pena 

aplicada no Direito Penal. Magalhães Noronha316 (1979, p. 39), ao comentar as 

correntes doutrinárias que buscam investigar o fundamento de punir e da finalidade 

da pena, refere-se, quanto à corrente relativa, representada por Feuerbach, 

Bentham e Romagnosi, que a pena tem um fim prático, qual seja, a intimidação de 

todos para que não cometam crimes: é a ameaça legal. Ela não se explica por uma 

ideia de justiça, mas pela necessidade social. Aníbal Bruno reforça a ideia de que, 

desde as primeiras especulações sobre a natureza e fins da pena, surgiram as duas 

                                                
315 CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos. São Paulo: RT. 1984, p. 625. 
316 NORONHA, Magalhães. Direito Penal Vol. 1. 17 ed. São Paulo: Saraiva. 1979 
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correntes bem definidas da retribuição e da prevenção dos crimes no interesse da 

defesa social. O autor refere-se à importância da obra de Beccaria, inovadora na sua 

época, que defendia que o fim da pena é só impedir que o criminoso pratique novos 

crimes e evitar que outros venham a cometê-los. A repercussão de suas ideias 

provocou que fossem atenuados os rigores a que conduzia a concepção 

predominante da pena retributiva naquele período histórico317.  

 

 Claus Roxin 318  (2006) apresenta uma análise crítica da função punitiva, 

quando apresenta uma fórmula (tripartida) atribuindo à pena fins distintos, conforme 

a fase ou momento de que se trate. Quando é cominada abstratamente tem uma 

finalidade preventiva geral de intimidação ou de atenção à relevância do bem 

jurídico. Na sua aplicação, passa a ter uma finalidade preventiva geral, repressiva e 

preventiva especial (quando considera questões específicas do caso concreto), 

enquanto na fase da execução apresentaria a prevenção positiva, visando à 

ressocialização. Pode-se identificar a função da prisão civil na primeira fase descrita 

pelo doutrinador, já na  segunda fase, quando da aplicação, ocorre um  

distanciamento,  uma vez que não são levados em consideração as peculiaridades 

do caso concreto, pelo menos na grande maioria das decisões.  

 

 A prisão civil do devedor de alimentos apresenta características similares a 

uma prisão cautelar no momento em que pressupõe a existência do fumus boni iuris 

e do periculum in mora e é determinada de forma temporária, ou seja, com o 

pagamento da dívida, o devedor é liberado. A aplicação desse tipo de pena remonta 

à origem do sistema punitivo quando a privação de liberdade visava essencialmente 

garantir a imposição das efetivas punições. 

 

 Como cautela, a prisão deveria ser utilizada somente em casos de extrema 

necessidade, situações que requeressem providências urgentes, a fim de se garantir 

a verba alimentar do verdadeiramente necessitado. Portanto, sua decretação 

deveria ser medida excepcional, visando a evitar os prejuízos decorrentes da 

demora no cumprimento da obrigação alimentar. Porém, o que geralmente se 

                                                
317 BRUNO, Aníbal.  Das Penas. Rio de Janeiro: Rio. 4 ed, 1976, p.14 a 17.  
318 ROXIN, Claus , Derecho penal. Madrid: Civitas,  2006, passim. 
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constata é uma influência cultural da prática da repressão, chamada de pedagogia 

do castigo, para tentar demarcar limites comportamentais ideais. 

 
9.2.7. Disposições normativas com caráter punitivo no direito das sucessões 
 
 O Direito Sucessório, tratado especificamente nos arts. 1.829 a 2.027 do 

CC/02, também possui disposições com função punitiva atreladas ao campo da 

responsabilidade civil. Ganha destaque o tema dos sonegados, disciplina 

especificamente nos arts. 1.992 a 1.996. 

 

 A finalidade do instituto é garantir a integralidade dos direitos sucessórios a 

todos os beneficiários pela morte do autor da herança. Com efeito, estabelece o art. 

1.992 que "o herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no 

inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de 

outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixa de restituí-

los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia" (grifos meus).  

 

 A doutrina reconhece que o instituto tem nítido caráter punitivo319. Aliás esta 

natureza é clara pela simples leitura dos arts. 1.993 e 1.994 do CC/02, os quais 

afirmam que a sonegação geram uma "penas" ao sonegador, a saber: i) a perda do 

bem, a ser subtraído do seu quinhão; ii) a remoção do sonegador da condição de 

inventariante. Euclides Benedito de Oliveira afirma, inclusive, que a pena dos 

sonegados assemelha-se à moda do talião: perda do direito320. Trata-se de uma 

verdadeira expropriação, as quais sujeitam-se tanto os herdeiros legítimos como os 

testamentários e o legatário. Também o cônjuge e o companheiro sobreviventes, se 

não declararem os bens do espólio que estão na sua posse. 

 
 
 
                                                
319 Conferir DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 626, OLIVEIRA, Alexandre Miranda. Da colação e sonegados. In: TEIXEIRA, 
Ana Carolina Brochado; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite (coords.). Manual de direito de famílias e 
das sucessões. Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 2010, p. 699-713, VENOSA, Sílvio de Salvo. 
Direito Civil. v. VII. São Paulo: Atlas, 2003. p. 359  
320 OLIVEIRA, Euclides Benedito de. Colação e sonegados. In: HIRONAKA, Giselda Maria 
Fernandes Novaes; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coords.). Direito das sucessões. 2. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007, p. 394 
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9.3. Disposições com caráter punitivo na legislação extravagante 
 

 Dentro do espírito deste trabalho também serão apresentados apenas as 

normas mais significativas na legislação extravagante que apresentem nítido caráter 

punitivo ligado ao tema da responsabilidade civil. Com efeito, pela importância 

prática e evidente expressão do caráter punitivo do conteúdo normativo, serão 

analisados nos itens a seguir o art. 42 do CDC, o art. 210 da Lei de Propriedade 

Industrial, e, finalmente, o art. 4o. da Lei que proíbe a exigência de atestados de 

gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais 

ou de permanência da relação jurídica de trabalho. 

 
9.3.1. O caráter punitivo do parágrafo único do art. 42 do CDC 
 

 Além do art. 16 que sofreu o veto presencial, o Código de Defesa do 

Consumidor claramente apresenta um outro dispositivo de viés punitivo, qual seja, o 

parágrafo único do art. 42. Este dispositivo estabelece que o consumidor cobrado 

em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do 

que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. 

 

 A cobrança de dívidas é hoje uma atividade rotineira no mercado de 

consumo, tendo em vista que o crédito é a mola mestra da atual sociedade. Ela 

nasce como uma consequência normal do exercício do direito de crédito, em razão 

da inadimplência do consumidor, cuja pretensão tanto pode ser exercida de forma 

judicial como extrajudicial. Mas para que o fornecedor possa cobrar uma dívida 

existem limites, daí porque o art. 42 veda a cobrança abusiva criando uma explícita 

sanção punitiva, desde que presente a má-fé ou culpa do fornecedor 321, posição 

esta confirmada pela jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça322. 

 

                                                
321 Benjamin, Antônio Herman de Vasconcellos. ob. cit, p. 410 
322 REsp 1.250.533 - MS. Relator Herman Benjamin. A ementa desta Acórdão destaca no item 1 que 
"O STJ firmou a orientação de que tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) 
dão ensejo à punição do fornecedor do produto na restituição em dobro". 
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 Já Luiz Cláudio Carvalho de Almeida 323  (2008) vai além afirmando 

expressamente que 

 
[...] A cobrança indevida consubstancia violação ao dever anexo de cuidado e 

portanto destoa do parâmetro de conduta determinado pela incidência do princípio da 

boa-fé objetiva. A sanção legal que determina a devolução do indébito em dobro 

representa verdadeira pena civil, que não é vedada no ordenamento pátrio, desde 

que prevista pelo texto da lei em obediência ao princípio da legalidade (nulla poena 

sine lege). Coerente com tais critérios a repetição de indébito em dobro prevista pelo 

parágrafo único, do art. 42, do CDC representa hipótese legal de punitive damage 

(indenização com finalidade de sanção) em função da violação ao dever 

intransponível do fornecedor de agir de acordo com o parâmetro de qualidade. 

 

 A grande discussão sobre a aceitação da função punitiva na hipótese de 

cobrança abusiva resulta da imprecisão terminológica do artigo: a lei remete à 

“repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso” e não à 

"punição". Ao tratar especificamente do assunto, valiosa é a explicação de Leonel 

Vinicius Betti Junior 324 , o qual afirma tratar a repetição do indébito ao 

correspondente ao que se pagou em excesso. O dobro, ao contrário do que faz 

parecer o texto legal, não é repetição; é, em verdade, sanção. Metade do valor a ser 

pago refere-se ao retorno ao status quo ante (sanando o enriquecimento sem causa 

e correlativo empobrecimento ilegítimo). A outra metade corresponde à sanção, fator 

inibidor de reiteração da prática e de indenização objetiva pela agrura suportada 

pela “vítima”. Esta sanção (penalidade) impões que os procedimentos de cobrança 

sejam conduzidos com maior responsabilidade. 

 

 O dispositivo cumpre um importantes objetivos da função punitiva, quais 

sejam, permite uma punição equilibrada, garante um efeito pedagógico ao do ato 

infrator, e em com caráter preventivo325  (deterrence), pois a sanção pode ser 

                                                
323 Almeida de, Luiz Cláudio Carvalho. A repetição de indébito em dobro no caso de cobrança 
indevida de dívida oriunda da relação de consumo como hipótese de aplicação dos punitive 
damages no direito brasileiro. disponível em 
http://fdc.br/Artigos/..%5CArquivos%5CArtigos%5C10%5CArt42CDC.pdf. Acesso em 27.06.2012 
324 BETTI JUNIOR, Leonel Vinicius Jaeger. A cobrança indevida no direito do consumidor: 
estrutura da relação jurídica e efetividade aplicativa da norma. Disponível em 
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32810-40644-1-PB.pdf. Acesso em 
27.06.2012 
325 Idem, p. 409 
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aplicada mesmo antes da efetiva demanda judicial de cobrança, seja pela via 

ordinária ou executiva. 

 

9.3.2. A punição do art. 210 na Lei de Propriedade Industrial 
 

 A propriedade industrial é disciplina especificamente na Lei no. 9.279/96. Este 

diploma ao tratar dos atos de violação de direitos de propriedade industrial e dos 

atos de concorrência desleal, estabelece no art. 210 que os lucros cessantes serão 

determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado. São três critérios para a 

apuração, mas ganha destaque o inciso terceiro que determina "a remuneração que 

o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma 

licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem". 

 

 O inciso III do referido dispositivo possui claramente um viés punitivo. Afasta-

se a norma, nesse ponto, da função ressarcitória e compensatória. Utiliza aqui o 

legislador a técnica da reversão ilícitas de lucros do ofensor. 

 

9.3.3. O art. 4o. da Lei que proíbe a exigência de atestados de gravidez e 
esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou 
de permanência da relação jurídica de trabalho. 
 
 A Constituição Federal de 1988 ampliou significativamente as medidas 

proibitivas de práticas discriminatórias. Afirma Mauricio Godinho Delgado que as 

medidas "antidiscriminatórias já tinham sido aventadas, de algum modo, por texto 

normativo anterior a 1988 (...). Contudo, a nova Constituição implementou-lhes 

alteração, alargamento e aprofundamento tão significativos que deu origem a um 

padrão jurídico qualitativamente novo em contraponto com o período anterior"326.  

 
 A lei 9.029/95 surge com esse novo enfoque, justamente para proibir a 

adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à 

relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, 

estado civil, situação familiar ou idade. No inciso II do art. 4o. desta lei, o legislador 

                                                
326 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2011, passin. 
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introduziu uma sanção de explícito caráter punitivo. O dispositivo estabelece que o 

rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, além do direito à 

reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar pela "percepção, em dobro, 

da remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida 

dos juros legais". 

 

 A percepção em dobro prevista no inciso II têm como objetivo punir e 

dissuadir o empregador que utiliza de práticas discriminatórias, tendo em vista o 

status constitucional de repreensividade dessas condutas. Com efeito, o caráter 

punitivo deste dispositivo já é reconhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho327.  

 

9.4. A interpretação do art. 944 do Código Civil como cláusula geral da função 
punitiva da responsabilidade civil 
 

 Um dos argumentos comumente utilizados para afastar a função punitiva da 

responsabilidade civil no Brasil reside numa suposta ausência de uma norma que 

autorize expressamente a sua aplicação. Mas este argumento é verdadeiro? 

Realmente o CC/02 não possui uma norma geral que autorize o uso desta função?  

 

 Já tivemos a oportunidade de discutir, nos itens anteriores deste capítulo, que 

tanto o CC/02, como também diversas leis esparsas possuem diversos dispositivos 

com caráter punitivo. A simples existência destas disposições normativas nos 

conduz à inevitável conclusão de que a função punitiva da responsabilidade civil 

está, sim, positivada no nosso ordenamento civil. Mas, como são situações 

específicas, a doutrina tende a impedir a sua aplicação generalizada. Como exemplo 

podemos citar alguns argumentos. Anderson Schreiber328 (2007, p. 201) afirma que 

o CC/02 "repeliu a ideia da função punitiva". O autor afirma que  

 

                                                
327 Como exemplo podemos citar o Acórdão exarado no Recurso de Revista no. TST-RR-32600-
47.2002.5.02.0253. Nele o Tribunal reconheceu a possibilidade da indenização substitutiva em dobro 
para um trabalhador que nos idos de 2001 foi despedido em razão de sua condição de deficiente 
físico, por ter sido exigida a prestação de serviços incompatíveis com suas limitações orgânicas. No 
julgamento, a Ministra relatora Kátia Magalhães Arruda afirmou, inclusive, que a aplicação deste 
mecanismo é preferível a fim de evitar constrangimentos decorrentes da reintegração para o cargo. 
328 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: Da erosão dos filtros 
da reparação à  diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007 
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[...] a incorporação dos punitive damages pela prática judicial brasileira traz, ainda, 

consideráveis inconsistências face ao princípio de proibição ao enriquecimento sem 

causa - já que a quantia paga a título de punição vem, inexplicavelmente, atribuída à 

vítima -, além de ferir frontalmente a dicotomia entre ilícito civil e ilícito penal, 

aplicando penas sem balizamento legal, sem as garantias processuais processuais 

próprias e sem a necessária tipificação prévia das condutas reprováveis.  

 

 Já Wesley de Oliveira Louzada Bernardo329 (2005, p. 179-182) sustenta que a 

possibilidade de adoção da função punitiva da responsabilidade civil somente 

ocorrerá diante de i) autorização legislativa prévia; ii) fixação legal do caso-tipo; iii) 

identificação da verba relativa à punição; iv) destinação de tal verba não à vítima, 

mas a um fundo específico. Ocorre que, a interpretação proposta pelos autores 

mencionados, data vênia, está dissociada do atual contexto social da 

responsabilidade civil e, principalmente, não condiz com uma correta interpretação 

do CC/02. 

 

 Ao contrário do que parte da doutrina têm afirmado, o CC/02 possui uma 

cláusula geral que autoriza a aplicação da função punitiva da responsabilidade civil. 

Porém, a grande dificuldade sobre o tema é a própria -e também correta- 

compreensão da ideia de uma cláusula geral. Observa Judith Martins-Costa330 

(1999, p. 273-274) que 

 
[...] o mundo que se abre ao estudioso das cláusulas gerais é fundamentalmente 

cambiante e complexo (...) É que as cláusulas gerais constituem o meio 

legislativamente hábil para permitir o ingresso, no ordenamento jurídico, de princípios 

valorativos, expressos ou ainda inexpressos legislativamente, de standards, máximas 

de conduta, arquétipos exemplares de comportamento, das normativas 

constitucionais e de diretivas econômicas, sociais e políticas, viabilizando a sua 

sistematização no ordenamento jurídico (grifos nossos). 

 

                                                
329 BERNARDO, Wesley de Oliveira Louzada. Dano moral: Critérios de fixação de valor. Rio de 
Janeiro: Renovar, Biblioteca de Teses, 2005 
330 A autora explica que "através do sintagma "cláusula geral" costuma-se designar tanto determinada 
técnica legislativa em si mesma não-homogênea quanto certas normas jurídicas, devendo, nessa 
segunda acepção, ser entendida pela expressão "cláusula geral" as normas que contêm uma 
cláusula geral". (MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no 
processo obrigacional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 273-274). Toma-se a 
expressão cláusula geral neste trabalho de acordo com a última acepção técnica apresentada pela 
autora. 
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 Sabe-se que as cláusulas gerais valem-se de conceitos cujos termos são 

intencionalmente imprecisos e abertos e, em alguns casos, propositalmente 

incompletos. O enunciado normativo ao invés de traçar detalhadamente a hipótese e 

as suas consequências, é formulado de forma inacabada. Esta técnica permite, 

como mais uma vez observa  Judith Martins-Costa 331  (1999, p. 286), "a 

incorporação de valores, princípios, diretrizes e máximas de conduta originalmente 

estrangeiros ao corpus codificado, bem como a constante formulação de novas 

normas". Dessa forma, uma disposição normativa que estabelece uma cláusula 

geral deve ser entendida como um ponto de partida para a criação e adaptação dos 

institutos jurídicos a ela subjacentes. Por meio dela, é possível estabelecer uma 

dogmática criativa, capaz de atender os anseios sociais para solucionar problemas 

jurídicos reais, os quais eram inacessíveis ao legislador no momento da formulação 

da norma. 

 

 Judith Martins-Costa explica que existem três tipologias de cláusulas gerais. A 

primeira é a chamada restritiva. Tem como objetivo, como o próprio nome sugere, 

limitar uma série de permissões singulares, delimitando-as. A segunda é conhecida 

como regulativa. Nesta hipótese a cláusula geral, por meio de um princípio, regula 

um vasto domínio de casos. Por fim, a nomeada cláusula geral extensiva, a qual tem 

como objetivo ampliar uma determinada regulação através da possibilidade, 

expressa, de aí serem introduzidos princípios e regras dispersos em outros textos. 

 

 Nesse contexto, o art. 944, especialmente o seu parágrafo único, o qual 

estabelece que "se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o 

dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização" deve ser entendido 

como uma cláusula geral regulativa, pela qual a equidade é o seu centro 

gravitacional. Explica Vicente Ráo332 (1999, p. 91-92) que a equidade possui três 

funções:  

 
[...] a) adaptação da lei a todos os casos que devem incidir em sua disposição, 

mesmo aos não previstos expressamente, devendo estes últimos ser tratados em pé 

de rigorosa igualdade com os contemplados por modo expresso; b) a aplicação da lei 

                                                
331 MARTINS-COSTA, Judith. ob. cit., p. 286 
332 RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 5. ed. São Paulo: RT, 1999 
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a todos esses casos, levando-se em conta todos os elementos de fato, pessoais e 

reais, que definem e caracterizam os casos concretos; c) o suprimento de erros, 

lacunas, ou omissões da lei, para os fins acima; d) a realização dessas funções com 

benignidade e humanidade. 

 

 Diante da expressa previsão da equidade no parágrafo único do art. 944, o 

seu sentido valorativo é nítido: a fixação das perdas e danos tem um caráter móvel. 

A mobilidade permite ao magistrado, tomando como parâmetro a lesividade da 

conduta e o grau de repreensibilidade da conduta do ofensor, tanto reduzir como 

também ampliar a indenização333. É verdade que o parágrafo único do art. 944 do 

CC/02 estabelece apenas a possibilidade de redução dos valores de forma 

expressa. Todavia, como este dispositivo é uma cláusula geral regulativa, a 

equidade autoriza implicitamente o aumento, o qual surge justamente como forma 

de garantir o efeito punitivo na responsabilidade civil. Reforçando esta posição 

temos o Enunciado no. 379, aprovado na IV Jornada de Direito Civil, o qual 

estabelece que "o art. 944, caput, do Código Civil não afasta a possibilidade de se 

reconhecer a função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil"334. Na mesma 

linha, argumenta Miguel Kfouri Neto335 (2005, p. 47-68), ao afirmar que "nos dias 

atuais verifica-se tendência acentuada, por parte dos julgadores, a agregar às 

indenizações o denominado "preço do desestímulo". Acrescenta-se quantia, em 

pecúnia, com a finalidade punitiva, destinada a quebrantar o ânimo do ofensor, 

dissuadindo-o de cometer outros atos lesivos". 

 

 É importante observar que o silêncio eloquente do parágrafo único do art. 944 

do CC/02 em relação à possibilidade de aumento da indenização, justamente para 

garantir a efetividade da função punitiva da responsabilidade civil, é um típico 

exemplo da produção normativa da pós-modernidade. De modo geral, este período 

é marcado pela multiplicação de normas que possuem, segundo Judith Martins-

Costa336 (1999, p. 285), "uma linguagem múltipla e discordante, prolixa e ambígua, 

                                                
333 A interpretação contrario sensu do art. 944 do CC/02 revela os pressupostos e os requisitos de 
aplicação da função punitiva que foram identificados no capítulo XX deste trabalho. 
334 IV Jornada de Direito Civil, org. Ministro Ruy Rosado de Aguiar Jr. Brasília: Conselho da Justiça 
Federal, 2007. 2 v. (Disponível em 
http://columbo2.cjf.jus.br/portal/publicação/downloud.wsp?tmp.arquivo=2016). Acesso em: 18.11.10 
335 KFOURI NETO, Miguel. Graus da culpa e redução equitativa da indenização. RT, Vol. 839, São 
Paulo, Setembro de 2005 
336 MARTINS-COSTA, Judith. ob. cit., p. 282 
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declamatória e programática está, enfim, completamente esquecida do desejo 

voltairiano da lei "claire, uniforme et précise".  

 

 Afasta-se para longe o mito de uma linguagem unitária, matematizante, 

desenvolvida segundo regras de interpretação precisas que atuem, para o intérprete, 

como critérios constantes e unívocos de leitura". Dessa forma, continua a referida 

autora337 que   

 
[...] O Código Civil, na contemporaneidade, não tem mais por paradigma a estrutura 

que, geometricamente desenhada como um modelo fechado pelos sábios iluministas, 

encontrou a mais completa tradução na codificação oitocentista. Hoje a sua 

inspiração, mesmo do ponto de vista da técnica legislativa, vem da Constituição, farta 

em modelos jurídicos abertos. Sua linguagem, à diferença do que ocorre com os 

códigos penais, não está cingida à rígida descrição de fattispecies cerradas, à técnica 

da casuística. Um código não-totalitário tem janelas abertas para a mobilidade da 

vida, pontes que o ligam a outros corpos normativos - mesmo os extrajurídicos - e 

avenidas, bem trilhadas, que o vinculam, dialeticamente, aos princípios e regras 

constitucionais". 

 

 Ao reconhecer o art. 944 do CC/02, a condição de cláusula geral regulativa da 

responsabilidade civil, a qual implicitamente autoriza o aumento da indenização à 

título punitivo, garante-se uma dogmática fluído a este instituto338. Esta forma de 

interpretação é justamente a que melhor se adéqua a atual realidade, formada por 

emaranhados sociais complexos, os quais exigem que os desvios de conduta sejam 

punidos de forma exemplar para garantir um convívio pacífico dos indivíduos e a 

maior efetividade das normas jurídicas. Por derradeiro, resta salientar a existência 

do projeto de lei no 276/2007, elaborado pelo deputado Leonardo Alcântara, que 

altera o artigo 944 do CC/02, o qual propõe a inserção de um segundo parágrafo 

para garantir a previsão expressa da função punitiva da responsabilidade civil como 

técnica de quantificação do dano moral, nos termos: "a reparação do dano moral 

deve constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante". 

 

 

                                                
337 MARTINS-COSTA, Judith. ob. cit., p. 285 
338 Conferir  ZAGREBELSKY, Gustavo. ob. cit., p. 17-18. 
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CAPÍTULO 10 - Precedentes e a interpretação jurisprudencial da função 
punitiva da responsabilidade civil 

 

10.1. Aspectos introdutórios do capítulo 
 

 No Brasil, ainda vivemos sob a égide da lei escrita como fonte primária do 

Direito. Porém, percebe-se nos últimos tempos, por uma especial influência do 

sistema da common law, informado pela teoria do stare decisis339 ou doctrine of 

binding precedent, que teve início na Inglaterra, nas primeiras décadas do século 

XIX, a ampliação de uma fonte ainda estranha para dogmática brasileira, qual seja, 

os precedentes judiciais340. Muito embora o sistema de common law seja visto, em 

boa parte dos países de civil law, como é o caso do Brasil, como um sistema jurídico 

diferente e complexo, a evolução do Direito permitiu uma inegável aproximação 

desses dois sistemas, fenômeno este que culminou com uma releitura das fontes 

normativas, colocando o precedente judicial em um destaque nunca antes visto na 

dogmática nacional. 

 

 O destaque dos precedentes como fonte normativa é o resultado direto do 

                                                
339 Da expressão latina: stare decisis et non quieta movere = mantenha-se a decisão e não se 
moleste o que foi decidido. 
340 O Projeto do Novo CPC, seguindo a evolução doutrinária e legislativa sobre o tema, busca 
uniformizar e estabilizar a jurisprudência. Essa proposta, inclusive, é explícita, como se extrai da 
Exposição de Motivos do PLS 166/10, afirmando buscar a conformação da legislação com a 
Constituição, fazendo uma “verdadeira sintonia fina”, prestigiando os primados da segurança jurídica, 
isonomia, livre convencimento motivado e do contraditório. Vejamos um pequeno enxerto: "Todas as 
normas jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando “segura” a 
vida dos jurisdicionados, de modo a que estes sejam poupados de “surpresas”, podendo sempre 
prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta." 
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trabalho criativo do Judiciário, o qual, como alerta Teresa Arruda Alvim Wambier341 

(2012, p. 64), permitiu  

 
[...] suave e paulatinamente, inovar, recebendo e incorporando alterações externas ao 

direito (sociológicas, éticas, sociais e até científicas) às suas decisões, por meio dos 

"poros" que as normas postas contêm (cláusulas gerais, conceitos vagos), adaptando 

o direito à vida.  

 

 No mesmo sentido, afirma Pietro Perlingieri342 (2002, p. 8) que a as Cortes 

em geral tem exercido na complexidade da produção normativa uma atividade de 

suplência: 

 
[...] Na teoria das fontes uma especial influência exercem as sentenças chamadas 

interpretativas. Através delas a Corte, suscitando acirradas discussões ainda não 

pacificadas, entre as possíveis interpretações de uma disposição que tenha força de 

lei, escolhe e fixa aquela que resulta ser constitucional e, portanto, não a elimina; ou, 

então, considera a norma constitucionalmente ilegítima, ainda que não o seja em 

todas as suas possíveis aplicações. 

 

 A técnica normativa das cláusulas gerais na regulamentação de diversos 

institutos, entre eles destacando-se a responsabilidade civil, garantiu o surgimento 

de uma abrangente rede de precedentes que respondem atualmente como principal 

mecanismo normativo do sistema, especialmente quando novas situações surgem e 

exigem uma tomada de decisão. Afirma Teresa Arruda Alvim Wambier343 (2012, p. 

65) com propriedade que "as decisões judiciais acabam cedendo para um corpo de 

casos típicos (a body of tipical cases) que formam um conjunto de estandartes 

orientadores, para que possa seguir em frente o processo de interpretação". 

 

 Atualmente já se acredita que a jurisdição é uma atividade criativa da norma 

jurídica, bem como se cria, muitas vezes, a própria regra abstrata que deve regular o 

caso concreto344. Deve-se deixar de lado a opinião de que o Poder Judiciário só 

exerce a função de legislador negativo, para compreender que ele concretiza o 

                                                
341 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord). Direito jurisprudencial. Precedente e evolução do 
direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 
342 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 8 
343 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. ob. cit., p. 65 
344 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Editora Jus Podivm. 11ª Ed. v. I. p. 70. 
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ordenamento jurídico diante do caso concreto345346. 

 

10.2. Precedentes judiciais e a função punitiva da responsabilidade civil 
 

 A atividade criativa do juiz pode se dar de duas maneiras, sendo a primeira no 

sentido de criar a norma jurídica do caso concreto; a segunda, a norma geral do 

caso concreto pela qual o juiz deverá demonstrar o fundamento, a norma do 

ordenamento jurídico, que soluciona o caso concreto (não apenas a lei em si, mas o 

entendimento do juiz acerca dessa lei). Assim, a norma do caso concreto é a 

interpretação feita pelo juiz, do direito positivo. As normas gerais criadas a partir de 

casos concretos estão na fundamentação das decisões e se configuram como aquilo 

que se chama de precedente judicial, que é exatamente essa norma geral criada a 

partir do caso concreto. 

 

 Nessa linha, surge o problema do denominado hard case, o qual, na lição de 

Teresa Arruda Alvim Wambier347 (2012, p. 65),  

 
[...] é um caso que deve ser resolvido à luz de regras e/ou princípios típicos de 

ambientes decisionais frouxos cuja solução não está clara na lei, ou realmente não 

está na lei, e deve ser "criada" pelo Judiciário, a partir de elementos do sistema 

jurídico. Hard cases podem dizer respeito a situações sociais em relação às quais 

esteja havendo, no plano dos fatos, uma alteração de valores e/ou comportamento. 

(...) É justamente à luz de um mosaico, formado necessariamente por vários dos 

elementos integrantes do sistema, que o juiz tem que procurar/criar a solução 

normativa aplicável aos casos concretos, quando um hard case se tratar. 

 

 Atualmente, o STF tem os enfrentado, como no direito à saúde, intervenção 

do Judiciário em políticas públicas, antecipação terapêutica do parto para fetos com 

anencefalia. Inclusive, em alguns casos desses hard cases foi criada a norma geral 

a ser aplicada a situação concreta, como na hipótese da fidelidade partidária348 e no 

                                                
345 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 
7ª Ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2007, p. 34. 
346 No mesmo sentido, imprescindível leitura de MENDES, Gilmar Ferreira. ob. cit., p. 94-97, onde 
clama que o estudioso, com serenidade, discuta o problema da criação judicial do direito, 
enumerando várias proposições em sua defesa. 
347 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. ob. cit., p. 65 
348 MS 26.603, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 04/10/2007. 
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direito de greve dos funcionários públicos349. 

 

 Infelizmente, tal concepção ainda não é adotada a unanimidade, contudo, 

mostra-se cada vez mais sedimentada, admitindo a jurisprudência como fonte do 

direito350. Parece-me que a influência de Montesquieu através do chamado juiz boca 

da lei" ainda é muito forte. Nesse sentido, majoritariamente, adota a visão do 

magistrado que transforma uma norma genérica e abstrata, em uma norma concreta 

e específica. O Judiciário não criaria direitos subjetivos, mas tão somente reconhece 

direitos preexistentes351. 

 

 A grande dificuldade na aceitação do precedente como fonte normativa 

resulta, principalmente, na notória confusão deste conceito com a noção de 

jurisprudência. 

 

 Precedente é a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo 

núcleo essencial pode servir como diretriz para o julgamento posterior em casos 

análogos352. É composto das circunstâncias de fato que embasam a controvérsia, 

bem como da tese ou princípio jurídico assentado na motivação do provimento 

decisório (ratio decidendi). A jurisprudência é a reiterada aplicação de um 

precedente, podendo virar, inclusive, uma jurisprudência dominante que, como o 

próprio adjetivo já informa, é a orientação que prevalece. É o conceito utilizado, por 

exemplo, pelos artigos 557 e 557 §1º-A do CPC, para, respectivamente, negar ou 

dar provimento ao recurso, bem como mencionado nos arts. 120, parágrafo único, 

543-A §3º, 543-C §2º, 544 §4º, II, “b” e “c”, todos do CPC. 

 

 Nos sistemas que se baseiam tradicionalmente e tipicamente no precedente, 

geralmente a decisão que assume caráter de precedente é uma só, contudo, em 

sistemas como o nosso, faz-se referência a muitas decisões. Por isso, José Rogério 

                                                
349 MI 670, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/10/2007. 
350 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. V. II. 6ª ed. Ed. JusPodium, 2011. p. 390. 
TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do Direito. São Paulo: RT, 2004, p. 
18. STRECK, Lenio Luiz. Súmulas no direito brasileiro: eficácia, poder e função. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1998, p. 86. 
351 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. V. I. 17ª ed. inteiramente 
revista. Ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2008. p. 71. SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de 
Direito Processual Civil. vol. I, 25ª Ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 67. 
352 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. V. II. 6ª ed. Ed. JusPodium, 2011. p. 385. 
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Cruz e Tucci 353  (2012, p. 101) afirma que "o precedente judicial é, pois, um 

fenômeno extremamente difuso, presente e relevante nos modelos jurídicos de 

época contemporânea, cada vez mais reforçado pela função de interpretação e 

aplicação uniforme (nomofilácica) do direito pelas Supremas Cortes". 

 

 Com efeito, o valor intrínseco do precedente judicial, que constitui o ponto de 

referência normativo de toda a teoria do stare decisis, projeta uma eficácia de alto 

grau, dita vinculante, nos julgamentos sucessivos proferidos em causas análogas. A 

teoria pauta a eficácia do precedente no conceito de ratio decidendi (ou também 

holding). Esta pode ser compreendida como a tese jurídica suficiente a decidir o 

caso concreto (rule of law). Sob o aspecto analítico, três são os elementos que a 

integram: a) a indicação dos fatos relevantes (statement of material facts); b) o 

raciocínio lógico-jurídico da decisão (legal reasoning); c) o juízo decisório 

(judgement)354. 

 

 Cumpre esclarecer que a ratio decidendi não é pontuada ou individuada pelo 

órgão julgador que profere a decisão. Nesse sentido, o órgão jurisdicional não 

indica, expressamente, o que compõe a ratio decidendi - ressalvado o incidente de 

uniformização de jurisprudência (art. 476 e seguintes do CPC) ou o incidente de 

decretação de inconstitucionalidade (art. 480 e seguintes do CPC), que tem esse 

objetivo. Diante disso, cabe aos juízes, em momento posterior, ao examinar o 

precedente proceder o cotejo com o caso concreto, para extrair a norma geral que 

poderá ou não incidir na situação concreta. 

 

 Por fim, sendo o enunciado sumulado formado pelo texto que cristaliza a 

norma geral extraída, à luz de casos concretos, de um texto legal, deve conter 

termos precisos. Sendo produzida a partir de casos concretos, o texto da ratio 

decidendi não deve conter conceito com sentido vago, do contrário pode não atingir 

a sua proposta, gerando mais dúvidas e dificuldades em sua aplicação. 

 

 O precedente é um fato, nesse sentido, em qualquer lugar do mundo que haja 
                                                
353  CRUZ e TUCCI, José Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do 
precedente judicial. In. Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 
354 Conferir Luiza Antoniolli Deflorian. Il precedente giudiziario come fonte di diritto: l'esperienza 
inglese. Rivista di Diritto Civile 39/156, 1993, p. 182 
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decisão judicial ocorrerá tal fato, contudo, os efeitos jurídicos de tal fato variarão de 

acordo com o direito positivo, independentemente da manifestação do órgão 

jurisdicional, justamente por decorrerem da opção legislativa. Nesse sentido, por ser 

uma decorrência legal, trata-se de um efeito anexo da decisão judicial. Há países 

que desprezam os precedentes, há países que dão total relevância. No Brasil, do 

precedente podem se extrair alguns efeitos: 

 

 O primeiro deles é o efeito persuasivo. Explica José Rogério Cruz e Tucci355 

(2012, p. 112) que "a doutrina civilista pátria de época contemporânea, claramente  

dominada pelos influxos do condicionamento histórico, apresenta marcante 

tendência de admitir apenas a eficácia persuasiva aos precedentes". Rubens 

Limongi França, nessa mesma linha, afirma que os magistrados não estão 

necessariamente vinculados aos julgamentos anteriores, ainda que provenham do 

mesmo tribunal ou de corte superior356357. 

 

 Respeitada a opinião dos eminentes autores citados, é importante observar 

que o precedente atualmente funciona como um guia para uma solução considerada 

razoável e adequada para um determinado conflito, podendo ser observado em 

diversos dispositivos do Código de Processo Civil, a exemplo do art. 285-A, no 

incidente previsto no art. 476 a 479, nos embargos de divergência previsto no art. 

546, bem como do recurso especial por dissídio jurisprudencial (art. 105, III, “c” da 

CR/88). Com efeito, quanto mais elevada por a hierarquia do órgão prolator, maior 

será o fator de persuasão. Os precedentes criam, portanto, standards que garantem 

a integridade dos poros normativos. 

 

 Como precedente meramente persuasivo da adoção da função punitiva da 

responsabilidade civil, é possível citar o julgamento do caso envolvendo fraude no 

sistema de loterias de chances múltiplas (Toto Bola) no Rio Grande do Sul em 

                                                
355 CRUZ e TUCCI, José Rogério. ob. cit., p. 112 
356 FRANÇA, Rubens Limongi. Enciclopédia saraiva de direito 47/167. 
357 Na mesma linha observa-se a lição de Washington de Barros Monteiro, o qual afirmava que os 
precedentes representam uma "ótima fonte de consulta, não estão os juízes adstritos a segui-los. Por 
mais uniforme que seja a jurisprudência, mais reiterados que sejam seus pronunciamentos, ela não 
representa norma imperativa (...) O único compromisso que têm os juízes é com a lei e a própria 
consciência. Os precedentes, que se examinam sob o aspecto da qualidade, e não da quantidade, 
ainda que proferidos em tempos calmos e não de paixões, apenas constituem fontes de consulta, 
aliás, preciosas". Da jurisprudência, RF 202/374. 
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2007358. A decisão aplicou de forma ímpar a função punitiva da responsabilidade 

civil, mesmo reconhecendo a inexistência de danos materiais e morais. O relator 

Heleno Tregnago Saraiva afirmou que a presença de fraude não poderia ser 

ignorada. Assim, além de possíveis respostas na esfera do Direito Penal e 

Administrativo, o Direito Civil também pode contribuir para orientar os atores sociais 

no sentido de evitar determinadas condutas, mediante a punição econômica de 

quem age em desacordo com padrões mínimos exigidos pela ética das relações 

sociais e econômicas. Trata-se da função punitiva e dissuasória que a 

responsabilidade civil pode, excepcionalmente, assumir, ao lado de sua clássica 

função reparatória/compensatória". Com efeito, completa o relator, ao afirmar que "o 

Direito deve ser mais esperto do que o torto, frustrando as indevidas expectativas de 

lucro ilícito, à custa dos consumidores de boa fé. Considerando, porém, que os 

danos verificados são mais sociais do que propriamente individuais, não é razoável 

que haja uma apropriação particular de tais valores, evitando-se a disfunção alhures 

denominada de overcompensantion". 

 

 Outros precedentes persuasivos da função punitiva ganham destaque, pois 

reconhecem explicitamente a importância deste mecanismo e porque exarados pelo 

Superior Tribunal de Justiça. 

 

 Ao lado dos precedentes de caráter persuasivo, também existem, e ainda 

com maior importância, os precedentes com caráter vinculante, os quais possuem 

observância obrigatória diante de sua eficácia normativa. No sistema da common 

law essa é a regra. Ao tratar dessa classificação, José Rogério Cruz e Tucci359 

(2012, p. 112-114) explica que eles podem ser divididos em dois grupos distintos: a) 

precedentes com relativa eficácia vinculante ("force de fato") e precedentes com 

eficácia vinculante. 

 

 Os precedentes com relativa eficácia vinculante são aqueles resultantes de 

matéria sumulada, ou até mesmo os "dominantes", que, a partir da Lei 8.038/1990, 

reiterado pelas Leis 9.139/1995 e 9.756/1998, que deram nova redação ao art. 557 

                                                
358 Recurso Cível Nº 71001281070, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 
Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 26/07/2007. 
359 CRUZ e TUCCI, José Rogério. ob. cit., p. 112-114 
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do Código de Processo Civil, qualquer recurso poderá ser liminarmente indeferido, 

pelo relator, quando o fundamento da irresignação colidir "com súmula ou com 

jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de 

Tribunal Superior". O precedente, portanto, possui um efeito impeditivo ou também 

conhecido como obstativo da revisão das decisões. O precedente funciona como 

uma barreira para a interposição de recursos, para o reexame necessário, a 

exemplo do que dispõe os arts. art. 518 §1º, 475 §3º, 557 do Código de Processo 

Civil. 

 

 Já no que diz respeito aos precedentes com eficácia vinculante hoje, no 

Brasil, são três situações específicas, a saber: a) as súmulas vinculantes produzidas 

pelo STF; b) as decisões proferidas pelo STF  pelos Tribunais de Justiça, no âmbito 

do controle concentrado de constitucionalidade; c) as decisões proferidas no 

incidente de processos repetitivos. 

 

 As súmulas vinculantes, produzidas pelo STF (art. 103-A da CR/88), de ofício 

ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 

reiteradas decisões sobre matéria constitucional, que, a partir de sua publicação na 

imprensa oficial, terão efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 

Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 

municipal. Observe-se que a súmula vinculante determina não só a norma geral do 

caso concreto, como impedem também o recurso.  

 

 Não existe, todavia, até o presente momento, qualquer súmula vinculante que 

reconheça explicitamente a função punitiva da responsabilidade civil. Contudo, ao 

interpretar mais profundamente o teor da Súmula Vinculante 11, percebe-se a 

presença deste elemento de forma implícita, a qual estabelece que "só é lícito o uso 

de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à 

integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a 

excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal 

do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se 

refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado". 

 

 Nos debates que integram a ata da 20a. sessão ordinária do plenário do 
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Supremo Tribunal Federal, realizada em 13 de agosto de 2008360, para a aprovação 

da referida súmula sublinhou-se que a condução de um cidadão por meio de 

algemas é exceção, observado a integridade física, moral e dignidade da pessoa 

envolvida. 

 

 O Ministro Marco Aurélio justifica a súmula fazendo referência ao Código de 

Processo Penal, diploma este que, "interpretado, sob o ângulo teleológico, do 

objetivo da norma, conduz ao afastamento do uso abusivo das algemas" e completa 

afirmando que " há uma lei, que tem sido muito pouco acionada, coibindo, sob o 

ângulo da tríplice responsabilidade - administrativa, cível e penal -, o abuso por parte 

da autoridade constituída" 361. 

 

 O argumento é reforçado pelo comentário do Ministro Menezes Cordeiro ao 

afirmar que "temos de explicitar que o descumprimento dessa súmula vinculante traz 

consequência, consequência não apenas no campo penal, com o crime de 

desobediência, como consequências gerais para o Estado no campo da indenização 

por dano moral. É necessário explicitar isso concretamente, porque não pode a 

decisão da Corte Suprema ficar subordinada a essas manifestações completamente 

extemporâneas de afronta visível ao que aqui foi decidido"362. 

 

 Ontologicamente se percebe que a súmula vinculante 11 procura punir de 

forma completa, ou seja, tanto no campo do direito penal, administrativo, bem como 

no civil. A exegese da súmula é a conduta abusiva do uso da algema, a qual 

apresenta um alto grau de reprovabilidade social exigindo, portanto, uma punição 

eficaz. Aliás, é importante relembrar que a origem dos punitive damages no sistema 

inglês, especialmente ligados aos precedentes Wilkes v. Wood e Huckle v. Money 

relacionavam-se, justamente, sobre condutas abusivas de natureza ultrajante. 

 

 No que diz respeito às decisões proferidas pelo STF e pelos Tribunais de 

Justiça, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade estabelece o § 2º 

do art. 102 da CF que "as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 

                                                
360 STF - DJe no. 214/2008, p. 13-24 
361 STF - DJe no. 214/2008, p. 14 
362 STF - DJe no. 214/2008, idem. 
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Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente 

aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo". Ao tratar do tema, 

preciosa é a lição de José Rogério Cruz e Tucci ao afirmar que o dispositivo "acabou 

ampliando de modo expressivo a eficácia vinculante dos precedentes do STF no 

tocante ao controle direto da constitucionalidade das leis. Abriu-se assim, a passos 

largos, o caminho de adoção, no Brasil, do precedente judicial com força vinculante 

em situações que se encontram em jogo importantes quaestiones iuris, de 

inequívoco peso político"363.  

 

 Cumpre ainda acrescentar que a Lei 9.882/1999, que regulamentou o 

processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, 

seguindo a mesma diretriz dos já aludidos mecanismos de controle direto da 

constitucionalidade da lei, determina, no art. 10, § 3º, que, em caso de procedência 

do pedido: "A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos 

demais órgãos do Poder Público”. Percebe-se, pois, da leitura dos dispositivos 

mencionados, a força vinculante erga omnes do precedente, permitindo concluir sua 

condição de fonte de direito. 

 

 Por fim, surge ainda o procedimento inserido no nosso ordenamento jurídico 

pela Lei 11.672/2008, o qual culminou com a redação do art. 543-C do Código de 

Processo Civil, criando o denominado incidente de processos repetitivos, ao dispor: 

"quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de 

direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo". 

 

 No que ora interessa, verifica-se que, a teor dos incisos I e II do  § 7º do 

referido art. 543-C, publicado o acórdão proferido em determinado recurso especial, 

os recursos especiais com o respectivo procedimento sobrestado na corte de 

origem, "terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir 

com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; ou serão novamente examinados 

pelo Tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do 

Superior Tribunal de Justiça". 

                                                
363 CRUZ e TUCCI, José Rogério. ob. cit., p. 112-114 
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 Percebe-se, diante de tudo que foi afirmado, que nosso ordenamento, 

indiscutivelmente, está em nítida mudança, abandonando um pouco das clássicas 

premissas do sistema da civil law, rendendo-se às influências da teoria do stare 

decisis. Para o operador do direito fica a impressão de que se está adotando uma 

teoria dos precedentes aos poucos, sorrateiramente. É justamente por este caminho 

sorrateiro, fruto de precedentes judiciais elaborados pelo STJ e pelo STF que é 

possível afirmar categoricamente que o sistema normativo brasileiro adota e 

reconhece a função punitiva da responsabilidade civil. 

 

 No STJ, dentro do sistema de precedentes vinculantes pelo sistema de 

recursos repetitivos delineia-se claramente a função punitiva atrelada ao a 

quantificação do dano moral. No precedente exarado por meio do REsp 1.199.782-

PR da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, reconheceu-se a responsabilidade 

a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou 

recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos. 

No voto da Ministra Maria Isabel Gallotti, a ministra traz para a ratio decidendi do 

precedente o caráter punitivo da quantificação do dano moral, tomando como 

requisito a culpa do ofensor. Com efeito afirma a ministra: "o banco, diante da notícia 

de falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar 

a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, 

devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta 

conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para dirimir ou 

majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, afastar o dano moral, 

se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, 

o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma 

providências alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das 

cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de 

tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de 

crédito de toda ordem. Nesses casos, o valor da indenização por dano moral deve 

ser mais alto". Na hipótese a condenação foi arbitrada em R$ 15.000,00 levando-se 

em consideração o desvio de conduta do ofensor e a necessidade de punição. 
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10.3. Função punitiva da responsabilidade civil na Jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal 
 
 No STF existe um precedente significativo que revela o seu acolhimento pela 

Suprema Corte da função punitiva da responsabilidade civil como efeito modular da 

quantificação do dano moral. Este precedente representa, pois, a consolidação e o 

reconhecimento da matéria. 

 

 Em 11 de outubro de 2004, o ministro Celso de Mello, negou provimento a 

Agravo de Instrumento (AI 455846) e manteve decisão do TRF da 2ª Região, do Rio 

de Janeiro, que condenou a União a indenizar família de menor, vítima de erro 

médico. Os pais receberam R$ 144 mil de indenização em razão de o filho ter 

sofrido afundamento frontal do crânio, edema cerebral e contusão hemorrágica - 

lesões decorrentes de nascimento por fórceps, em hospital público. Em recurso 

extraordinário contra a decisão do TRF, a União sustentou a ocorrência de força 

maior "apta a descaracterizar o nexo causal entre a conduta do agente público e o 

dano causado ao menor". O recurso não foi admitido pela segunda instância, 

levando a União a ajuizar o recurso de Agravo de Instrumento no STF. Na análise da 

ação, o relator alegou impossibilidade de reexame de provas e negou provimento ao 

pedido. 

 

 Celso de Mello fundamentou sua decisão dizendo que o acórdão recorrido 

ajusta-se à jurisprudência do STF, baseada na análise do artigo 37, parágrafo 6º da 

Constituição Federal. A norma consagra a teoria do risco administrativo que 

pressupõe a responsabilidade civil objetiva do Poder Público. Essa teoria impõe o 

"dever de indenizar a vítima pelos danos sofridos, independentemente de 

caracterização de culpa dos agentes estatais", explica o relator. 

 

 O ministro ressalta, ainda, que o dever de indenizar aplica-se ao caso do 

recém-nascido, já que o dano ocorreu em hospital público e a 

responsabilidade  recai sobre o Estado. Além disso, reafirmou a presença de todos 

os fundamentos caracterizadores do dano moral, como o nexo causal entre a 

conduta do agente e o dano sofrido, e a ausência de exceções previstas na lei 

(culpa da vítima, caso fortuito ou força maior). 
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O relator assinalou também que o valor da indenização imposta (R$ 144,8 mil) 

observou "a necessária correlação entre o caráter punitivo da obrigação de indenizar 

e a natureza compensatória para a vítima". O relator destaca dupla função inerente à 

indenização civil por danos morais, e enfatiza "necessária correlação entre o caráter 

punitivo da obrigação de indenizar (punitive damages), de um lado, e a natureza 

compensatória referente ao dever de proceder à reparação patrimonial, de outro".  

 
10.4. A interpretação função punitiva da responsabilidade civil no Superior 
Tribunal de Justiça 
 

 O Superior tribunal de Justiça não apresenta um tratamento muito bem 

desenvolvido (e consequentemente pouco sistemático) envolvendo a temática da 

função punitiva da responsabilidade. Todavia a técnica da função punitiva da 

responsabilidade civil como fator de modulação da quantificação dos danos já é bem 

presente na quantificação dos danos morais. Diversos são os precedentes que o 

Tribunal reconhece que na quantificação do dano moral é necessário levar em 

consideração "o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica 

da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização da dor sofrida 

pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências" 

(grifos nossos)364.  

 

 Ao atribuir caráter punitivo como elemento da quantificação dos danos 

extrapatrimoniais, o Superior Tribunal de Justiça ressalta o objetivo dissuasório da 

função punitiva, ou seja, procura afastar uma eventual reincidência do infrator ao ato 

ilícito. A doutrina aponta que esta técnica punitiva da responsabilidade civil tem seu 

primeiro precedente datado de 2008365. Tratava-se de uma demanda relativa a um 

pedido de compensação de dano moral em função de acidente de trabalho que 

causara a morte do empregado que, à época dos fatos, deixou a mulher grávida e 

um filho. A decisão recorrida, do TJ do Rio Grande do Sul, concedera compensação 

moral de R$ 39 mil para a viúva, bem como R$ 26 mil para cada filho, inclusive o 

nascituro. A empresa-ré defendia que a compensação do nascituro deveria ser 
                                                
364 São vários os precedentes que podemos citar. Os exemplos mais significativos são: AgRg no 
REsp 1387929/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26/11/2013, DJe 04/12/2013 e 
AgRg no Ag 1251348/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 18/05/2010, DJe 25/05/2010. 
365 LEVY, Daniel de Andrade. ob. cit., p. 74 
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menor, pois a sua dor seria supostamente menor do que aquela do filho que  havia 

conhecido o pai. A situação permitiu que a Ministra Nancy Andrighi construísse 

importante paradigma sobre o tema, onde tenta afastar a verba moral do 

subjetivismo do "sofrimento", reaproximando-a do critério da "gravidade da 

ofensa"366.  

 

 É importante observar que o Superior Tribunal de Justiça possui quatro 

precedentes que possuem em sua Ementa a expressão "punitive damages". O 

Tribunal, em todos os precedentes, argumenta que "a aplicação irrestrita das 

"punitive damages" encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, 

anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem 

causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, 

passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código 

Civil de 2002" (grifos nossos)367. Percebe-se, pois, que o Superior Tribunal de 

Justiça, pelo menos por enquanto, tende a afastar a técnica de arbitramento de 

punição pecuniária autônoma, a qual revela-se claramente como um incorreto modo 

de interpretar o instituto do enriquecimento sem causa. 

 

 Finalmente, ainda existem precedentes do STJ, nos quais o Tribunal faz uma 

referência expressa à intenção ou objetivo de evitar que o autor do ilícito volte a 

praticar o mesmo ato. Nesses casos, o Tribunal ressalta o objetivo dissuasório da 

função punitiva por meio da inflição de um mal (a condenação a pagar uma quantia 

em dinheiro). Um dos casos mais significativos trata de um caso envolvendo uma 

agressão praticada por seguranças de shopping center. No Acórdão, o ministro 

relator Antônio de Pádua Ribeiro deixa claro que a indenização por dano moral 

objetiva compensar a dor moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular 

este e a sociedade a cometerem atos dessa natureza368. 

 

10.5. A função punitiva da responsabilidade civil nos Tribunais de Justiça e 
                                                
366 Conferir REsp no. 931.556/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/06/2008, DJe 05/08/2008. 
367  Conferir AgRg no REsp 1387929/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
26/11/2013, DJe 04/12/2013 e AgRg no Ag 1251348/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 
18/05/2010, DJe 25/05/2010, AgRg no Ag 850.273/BA, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, 
julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010, REsp 401.358/PB, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, 
julgado em 05/03/2009, DJe 16/03/2009, e REsp 913.131/BA, Rel. Min Carlos Fernando Mathias, 
julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008 
368 REsp 283.319/RJ, Rel. Min Antônio de Pádua Ribeiro, julgado em 08/05/2001, DJe 11/06/2001 
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nos Tribunais Regionais Federais 

 

 Já é cediço entre os Tribunais de Justiça a técnica da função punitiva da 

responsabilidade civil como fator de modulação da quantificação dos danos 

extrapatrimoniais. Dessarte, os Tribunais reconhecem o caráter punitivo na hipótese 

de danos em múltiplos nas hipóteses específicas descritas no capítulo anterior deste 

trabalho. Bem observa Daniel de Andrade Levy que a jurisprudência dos Tribunais 

de Justiça e dos Tribunais Federais "foi a principal responsável pela consolidação 

desses critérios "normativos" entre nós, ao criar um dano moral "exemplar", 

"pedagógico", "punitivo", com caráter de "desestímulo". Portanto, a função punitiva 

tem sido afirmada em vários acórdãos, seja explicitamente, nas expressões supra, 

ou implicitamente, adotando critérios como a gravidade da ofensa, a situação 

econômica do agente ou o seu grau de culpa"369. 

 

 Todavia, no que diz respeito a técnica de arbitramento de punição pecuniária 

autônoma, o tema é controverso. Boa parte dos Tribunais, da mesma forma que o 

Superior Tribunal de Justiça, associam esta técnica ao modelo teórico dos punitive 

damages dos sistemas jurídicos da commow law. Contudo, o Tribunal de Justiça de 

São Paulo possui um precedente inovador no qual se reconhece de adequadamente 

a técnica de arbitramento de punição pecuniária autônoma 370 . No Acórdão, a 

operadora de saúde Amil foi condenada a pagar indenização de R$ 1 milhão, tendo 

como fundamento dogmático a teoria do dano social. 

  

 O caso versava sobre um contrato firmado entre um consumidor e a empresa 

Amil em junho de 2009. Hipertenso, sofreu um infarto do miocárdio um ano depois. A 

operadora, porém, se recusou a cobrir os serviços de atendimento e internação com 

a alegação de que o cliente não havia cumprido o período de carência de dois anos. 

Segundo o relator, desembargador Teixeira Leite, nenhum plano de saúde pode 

recusar atendimento de urgência com esse argumento, em razão das regras 

contidas na Lei 9.656/1998, além disso argumentou que a questão já está pacificada 

na jurisprudência e sumulada no Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 

                                                
369 LEVY, Daniel de Andrade. ob. cit., p. 75 
370 Conferir a Apelação no 0027158-41.2010.8.26.0564 
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 Em seu voto, o relator justificou a imposição do valor elevado em virtude das 

diversas reclamações contra a Amil com o mesmo teor: “diante de multiplicidade de 

ações sobre um mesmo assunto e derivadas de uma mesma conduta de uma única 

parte, as seguradoras, emerge a necessidade de se prestigiar essa justa expectativa 

de solução rápida e eficaz de um problema, quer evitando-as, quer abreviando-as. 

Não há, contudo, no referido Acórdão qual o parâmetro objetivo   adotado pelo 

Tribunal para o arbitramento de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais). O relator 

apenas tangencia um aspecto, qual seja, que o valor guarda uma relação direta com 

os lucros obtidos pela empresa. 

 

10.6. A interpretação da função punitiva da responsabilidade civil pela Justiça 
do Trabalho 
 

 A Justiça do Trabalho, aqui entendida pela atuação dos TRTs e do TST, tem 

mostrado uma grande sensibilidade na aplicação da função punitiva da 

responsabilidade aos empregadores que descumprem os preceitos trabalhistas. 

Podemos citar, como exemplo, o teor da OJ-SDI1- 410, a qual estabelece que "viola 

o art. 7o, XV, da CF a concessão de repouso semanal remunerado após o sétimo 

dia consecutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro". A parcela 

resultante do pagamento em dobro tem nítido caráter punitivo, justamente para 

dissuadir o ofensor de condutas ilícitas. 

 

 Todavia, é com a aplicação da teoria do dumping social que a função punitiva 

da responsabilidade civil ganha destaque nos TRTs e também no TST. O TRT da 

4a. Região condenou uma empresa de metalurgia ao pagamento de indenização por 

dano social, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), devido ao seu 

desleixo em relação às condições de trabalho de seus empregados, sob o 

argumento de que diante da "insegurança do meio ambiente de trabalho, não há 

óbice para que o Juízo imponha penalidade sobre a empresa demandada, ainda que 

não haja pedido específico, em virtude de seu compromisso ético com a proteção da 

dignidade da pessoa humana e do trabalho"371. 

 

                                                
371 TRT 4a Região, Recurso Ordinário 0205300-60.2009.5.04.0404 – 9a Turma. Relatora: Des. Maria 
Madalena Telesca, publicado em 01.02.2012. 
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 Em outro caso372, o TRT da 4a Região manteve parcialmente a sentença que 

condenou uma empresa de call center por dumping social devido à violação 

sucessiva de direitos trabalhistas. A empresa possuía mais de 1,5 mil processos 

ativos no Foro Trabalhista de Porto Alegre e praticamente todas as ações envolviam 

o não pagamento de horas extras e distorções salariais significativas entre os 

empregados. No primeiro grau, a sentença condenou a empresa de call center e 

uma companhia telefônica, que também responde ao processo por formar grupo 

econômico com aquela, a uma indenização de R$ 700 mil reais. O tribunal manteve 

a condenação afirmando que esta se justifica como forma de coibir a conduta 

reiterada e sistemática de violação à legislação, mas reduziu o valor da condenação 

para R$ 100 mil reais. 

 

 Todavia, o caso mais significativo da aplicação da teoria do dumping social 

como modelo dogmático da função punitiva da responsabilidade civil temos no TRT 

da 15a. Região que manteve a condenação da empresa varejista Magazine Luiza 

S/A ao pagamento de R$ 1,5 milhão373. 

 

 O Magazine Luiza foi alvo de 87 autuações, principalmente por submeter 

funcionários a jornadas de trabalho excessivas e desrespeitar intervalos legalmente 

previstos. O desembargador João Alberto Alves Machado, relator da ação, 

corroborou a tese do Ministério Público do Trabalho de que a empresa, ao 

descumprir a lei trabalhista, obtém vantagem comercial indevida sobre outras 

empresas do segmento. “Restou evidente que a ré obteve redução dos custos com 

mão de obra de forma ilícita, com prejuízo às demais concorrentes que cumprem 

com as suas obrigações trabalhistas, bem como com dano a toda a sociedade, 

ensejando a indenização deferida pela origem, não merecendo acolhimento o apelo 

particular”374, afirmou o magistrado. 

 

 Antes de ajuizar a ação, em que pedia indenização de R$ 3 milhões por dano 

                                                
372 TRT 4a Região, RO 0078200-58.2009.5.04.0005, Relator: Des. Ricardo Carvalho Fraga, publicado 
em 11.04.2011 
373 TRT 15a Região, RO 0001993-11 .2011.5.15.0015, Rel Des. João Alberto Alves Machado, 
publicado em 15.10.2013 
374 Idem 
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moral coletivo, o Ministério Público do Trabalho firmou dois termos de ajustamento 

de conduta com o Magazine Luiza, em 1999 e 2003, respectivamente, nos quais 

ficaram consignadas as obrigações de não exigir dos empregados jornada de 

trabalho além do permitido pela lei e de registrar o ponto dos funcionários. Em 

seguida, a fiscalização do Trabalho realizou inspeções em lojas em 16 municípios 

paulistas e identificou o descumprimento das cláusulas do TAC. 

 

 O juiz Eduardo Souza Braga, da 1ª vara do Trabalho de Franca/SP, acatou os 

argumentos do Ministério Público do Trabalho e impôs a condenação no valor de R$ 

1,5 milhão a título de indenização por danos morais coletivos, valor tido como 

suficiente para “satisfazer o binômio ‘punitivo-pedagógico’ da sanção”. 

 

 No acórdão do TRT, o relator manteve o valor, tido como ferramenta para 

instituir o “caráter pedagógico da indenização” e para inibir “novas ocorrências a 

mesma natureza. A indenização nos casos de dumping social objetiva não apenas 

reparar o dano causado diretamente aos empregados, mas também proteger a 

sociedade como um todo, já que o valor da indenização também servirá para coibir a 

continuidade da prática ilícita da empresa”, afirmou o desembargador. 

 

 Conclui-se, ao analisar a jurisprudência, que a intenção dos magistrados que 

proferiram condenações baseadas no dumping social é a de punir economicamente 

empresas que burlam com frequência os direitos trabalhistas, transmitindo a ideia de 

que não é vantajoso persistir na conduta violadora e ao mesmo tempo transformar 

essas empresas em exemplo para que outras não adotem comportamentos 

semelhantes. 
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Considerações Finais 
 

 Feitas as considerações necessárias par a compreensão da responsabilidade 

nos capítulos anteriores, é necessário destacar alguns pontos para uma análise final 

deste tema. 

 

 A complexidade da sociedade atual faz nascer uma proliferação de riscos, os 

quais culminam com uma produção maciça de danos das mais variadas natureza, 

tendo em xeque a tutela da dignidade da pessoa humana. Exige-se, portanto, que a 

responsabilidade civil vá além das clássicas funções ressarcitórias e compensatórias 

para ingressar na punição. Esta viragem é um movimento pendular que procura 

resgatar a essência punitiva deste instituto, mas, obviamente, com uma roupagem 

moderna para atender os atuais contornos sociais. 

 

 O processo de refuncionalização que reconhece a punição no âmbito da 

responsabilidade civil ainda é visto com desconfiança por parte da doutrina 

tradicional, porém negá-la, é como negar a própria realidade. Ela está presente em 

diversas categorias jurídicas, em normas positivadas, bem como na jurisprudência 

nacional. O processo, portanto, já atingiu seu ponto de irreversibilidade. 

 

 Curiosamente o resgate da função punitiva surge naturalmente ao lado do 

reconhecimento da falência do modelo punitivo do Direito Penal. A doutrina 

reconhece que o cárcere e os instrumentos de sanção penal produzem mais 

problemas do que soluções, ou seja, mostra-se incapaz de contribuir com a 

prevenção de danos em geral, otimizando um dever de cuidado que se espera de 

todos os indivíduos. Em sentido diametralmente oposto, a estrutura punitiva da 

responsabilidade civil, em razão da sua natureza patrimonial, tem se mostrado útil 
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como modelo sancionatório contra condutas infrativas, revelando, inclusive, uma 

eficiente carga pedagógico. 

 

 Como no Direito Penal, a função punitiva da responsabilidade civil não pode 

ser utilizada indiscriminadamente. A observância da lesividade social, como 

pressuposto de sua incidência, e os requisitos do grau de repreensibilidade da 

conduta do ofensor e a reiteração de condutas danosas, exigem uma interpretação 

restritiva dos magistrados. Justamente porque, a função punitiva só ganha relevo no 

momento em que outras penalidades mostrem-se inadequadas para realizar os 

objetivos de retribuição. 

 

 Além disso, cumpre ao magistrado observar, no caso concreto, qual a melhor 

técnica de aplicação da função punitiva. Como nós tivemos a oportunidade mostrar 

no capítulo 9 deste trabalho, as tipologias punitivas valem-se de técnicas múltiplas, 

não se resumindo às hipóteses pecuniárias. 

 

 Assim, em resposta à pergunta formulada na introdução deste estudo, a qual 

nos levava a questionar se a responsabilidade civil deve e pode exercer uma função 

punitiva, nos parece, por todo o exposto, que a resposta é, indubitavelmente, 

positiva. Esta função está afinada com um Estado, pois viabiliza é capaz de 

minimizar a desigualdade social e favorecer a construção de um crescente 

cidadania, em que sejam asseguradas as condições de todas as pessoas auferirem 

seus direitos fundamentais à vida, à saúde, à segurança, ao trabalho, ao consumo, 

ao meio ambiente equilibrado etc. Entendemos que, ao lado do Estado enfraquecido 

pelo movimento da globalização, em que predomina a lógica do mercado, 

encontramos um movimento dogmático, que trabalho num sentido oposto, com o 

intuito de resgatar o Direito como um farol para uma convivência ética da pós-

modernidade. 

 

 A função punitiva da responsabilidade civil, nestes termos, é totalmente viável 

e representa o modo de não reduzi-la ao mecanismo desgastado da obrigação de 

indenizar, além de servir como um instrumento muito mais efetivo do que o Direito 

Penal - diante do atual modelo da sociedade de risco que vivemos - para tratar 

condutas infrativas. O ideário que está por trás dessa filosofia é o do utilitarismo, em 
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que as leis devem permitir e estimular que se alcance a máxima felicidade na 

sociedade, devendo ser punidos todos aqueles que coloquem em risco a 

convivência social harmônica. 
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