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RESUMO 

 

 

A tese investiga a alocação dos lucros oriundos do ato ilícito, modalidade de lucro da 

intervenção, no âmbito da responsabilidade civil. Levanta o tema de os lucros oriundos da 

lesão serem um problema sem adequada solução nos sistemas jurídicos da common law e da 

civil law. Traz breve consideração a respeito de como o assunto tem sido tratado em alguns 

países europeus de matriz jurídica romano-germânica e no ordenamento jurídico da 

Inglaterra e do País de Gales. Identifica, assim, os possíveis mecanismos utilizados por esses 

sistemas legais para a tratativa das vantagens econômicas oriundas da intervenção em 

patrimônio alheio. Refere que o lucro da intervenção pode ocorrer em diversas situações, e 

não necessariamente na presença de um dano ao titular do bem lesado. No cenário do direito 

brasileiro, localiza a problemática precisamente nos lucros oriundos do ato ilícito e, portanto, 

decorrentes de um dano ao patrimônio alheio. Aponta que os lucros ilícitos, modalidade de 

intervenção em bem alheio, têm locus privilegiado na lesão aos bens jurídicos não 

patrimoniais, mais especificamente na violação aos direitos de personalidade, entendidos 

como expressão jurídica da dignidade da pessoa humana. Atesta que isso ocorre em face da 

dificuldade da quantificação da lesão a bens não patrimoniais por não possuírem 

equivalência monetária. Analisa a possibilidade de desvinculação da indenização ao 

princípio da reparação integral do lesado por meio da norma do parágrafo único do artigo 

944 do Código Civil. Indica, ainda, a possibilidade de essa norma legal, flexibilizada pela 

jurisprudência, servir de permissivo para a vinculação de indenização com finalidade 

punitiva. Aponta que, no direito brasileiro, os lucros oriundos do ato ilícito têm sido tratados 

como um critério da quantificação do dano extrapatrimonial, e não como uma consequência 

da lesão. Por fim, indica a perspectiva de o assunto ser tratado no contexto da 

responsabilidade civil, como um dever de reparar, e não de restituir. Indica, como suporte 

teórico para isso, a doutrina portuguesa, que defende a possibilidade da conceituação dos 

lucros ilícitos como um dano não patrimonial, e a doutrina italiana, que defende o uso da 

função deterrance da responsabilidade civil como um remédio apto à remoção dos lucros 

ilícitos do patrimônio do agente ofensor. 

Palavras-chaves: Lucros oriundos do ato ilícito; Lucro da intervenção; Bem 

extrapatrimonial; Dano moral; Quantificação do dano extrapatrimonial; Responsabilidade 

civil; Danos punitivos; Função deterrance; Função preventiva.  
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ABSTRACT 

 

 

The thesis investigates the allocation of profits derived from illegal act, the intervention's profit 

modality, in the scope of civil liability. It raises the issue that the profits from the injury are a 

problem without adequate solution in common law and civil law legal systems. It gives a brief 

consideration about how the matter has been dealt with in some European countries with 

Roman-German juridical matrix and in legal order of England and Wales. Thus, it identifies 

the possible mechanisms used by these legal systems to deal with economic advantages arising 

from intervention in other assets. It states that profit from intervention can occur in several 

situations, not necessarily in the presence of damage to the owner of the injured property. In 

Brazilian law scenario, it locates the issue precisely in profits derived from illicit act and, 

therefore, resulting from an injury to the property of others. It points out that illicit profits, a 

form of intervention in the interests of others, have privileged locus in the injury to non-

patrimonial legal goods, more specifically in the violation of the rights of personality, 

understood as a legal expression of the dignity of human person. It claims that this occurs in 

the face of the difficulty of quantifying the lesion to non-patrimonial assets because they do 

not have monetary equivalence. It analyzes the possibility of untying the indemnity to the 

principle of full compensation of the injured by means of the norm of the single paragraph of 

article 944 of Civil Code. It also indicates the possibility of this legal norm, made more flexible 

by jurisprudence, to serve as a permissive for the attachment of indemnification with a punitive 

purpose. It points out that, under Brazilian law, profits derived from the wrongdoing have been 

treated as a criterion for quantifying extra patrimonial damage, not as a consequence of the 

injury. Finally, it indicates the prospect of the matter being dealt with in the context of civil 

liability, as a duty to repair, not to restitute. It indicates, as a theoretical support for this, the 

Portuguese doctrine, which defends the possibility of the conceptualization of illicit profits as 

a non-patrimonial damage, and Italian doctrine, that defends the use of deterrance function of 

civil liability as a remedy apt for the removal of the profits of the offender's assets. 

Keywords: Profits arising from illegal act; Profit from intervention; Extra patrimonial assets; 

Moral damage; Quantification of extra patrimonial damages; Civil responsibility; Punitive 

damages; Deterrance function; Preventive function. 
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RIASSUNTO 

 

 

La tesi studia l’allocazione di guadagni provenienti da atto illecito, modalità di guadagno 

dell’intervento, nell’ambito della responsabilità civile. Propone una tematica secondo la 

quale i guadagni provenienti da lesione costituiscono un problema che non trova una 

soluzione adeguata nei sistemi giuridici della common law e della civil law. Svolge brevi 

considerazioni sul modo di trattare l’argomento in alcuni paesi europei di matrice giuridica 

romano-germanica e nell’ordinamento giuridico dell’Inghilterra e del Paese di Galles. Indica 

così i possibili meccanismi utilizzati da questi sistemi legali per trattare dei vantaggi 

economici provenienti dall’intervento nel patrimonio altrui. Afferma che il guadagno 

dell’intervento può avvenire in diverse situazioni e non è dovuto necessariamente alla 

presenza di un danno recato al titolare del bene oggetto di lesione. Nell’ambito del diritto 

brasiliano la tesi specifica la problematica precisamente in rapporto ai guadagni che hanno 

origine da un atto illecito e che sono quindi provenienti da un danno recato al patrimonio 

altrui. Considera che i guadagni illeciti, modalità di intervento nel patrimonio altrui, hanno 

locus privilegiato nella lesione contro i beni giuridici non patrimoniali, specialmente nella 

violazione dei diritti della personalità, intesi come espressione giuridica della dignità della 

persona umana. Dimostra inoltre che questo avviene a causa della difficoltà di quantificare 

la lesione dei beni non patrimoniali dato che essi non hanno una equivalenza monetaria. 

Analizza la possibilità di separare l’indennizzo dal principio della riparazione integrale della 

persona lesa mediante la norma del comma unico dell’articolo 944 del Codice Civile. Indica, 

altresì, la possibilità che questa norma legale, resa flessibile dalla giurisprudenza, serva come 

permissivo per il vincolo fra indennizzo e finalità punitiva. Mostra che, nel diritto brasiliano, 

i guadagni provenienti da atto illecito sono stati trattati come un criterio per quantificare il 

danno extrapatrimoniale e non come una conseguenza della lesione. Infine, indica una 

prospettiva secondo la quale l’argomento può essere trattato nel contesto della responsabilità 

civile, come dovere di riparare e non di restituire. Raccomanda come base teorica la dottrina 

portoghese, che difende la possibilità di concepire i lucri illeciti come danno non 

patrimoniale, e la dottrina italiana, che difende l’uso della funzione deterrance della 

responsabilità civile come un rimedio atto a rimuovere i guadagni illeciti dal patrimonio 

dell’agente agente offensore. 

Parole chiave: Guadagni provenienti da atto illecito; Guadagno dell’intervento; Bene 

extrapatrimoniale; Danno morale; Quantificazione del danno extrapatrimoniale; 

Responsabilità civile; Danni punitivi; Funzione deterrance; Funzione preventiva. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A sociedade contemporânea tem, no seu desenvolvimento tecnológico e no 

paradigma da virtualidade, a nova realidade do cotidiano. Tanto os atos sociais como o 

comportamento humano vêm sendo modelados segundo esses fatores, que impactam nas 

estruturas do direito erigidas como mecanismos de solução de problemas e de regulação da 

vida social.  

É na ciência do direito que a sociedade deposita as expectativas de remoção das 

injustiças, conferindo ao Estado, por meio do pacto social, o poder para regulação da vida 

social. Por sua vez, o Estado encontra no direito os limites do uso da força e também a 

legitimação para a aplicação da sanção, seja ela no âmbito das relações entre os particulares 

ou na relação do cidadão com Poder Público. Sendo assim, é imprescindível que o Direito, 

como o legítimo regulador dessas relações, tenha nas soluções propostas o reconhecimento 

social da eficácia do sistema legal, ou, dito de outra forma: a sociedade precisa reconhecer 

que o ordenamento jurídico é apto a promover a justiça no caso concreto.  

Nesse contexto, o instituto da responsabilidade civil, a quem é tributada a tarefa de 

solucionar a problemática dos danos, mantém-se em constante revisitação crítica, a fim de 

dar conta do cenário potencialmente lesivo da vida contemporânea.  

Desde a Roma antiga, a responsabilidade civil vem se desenvolvendo para cuidar dos 

danos. Dependendo do estágio social, ela volta a sua carga de atenção para determinados 

elementos estruturais, com o fito de abarcar a realidade e remover a injustiça do dano. Assim, 

se antes era a conduta do agente o norte da imputação da responsabilidade, recentemente é 

na reparação integral da vítima que está o foco de preocupação da responsabilidade civil. E 

as transformações se passam tanto pela sensibilidade social quanto pelo esforço da doutrina 

em buscar soluções hermenêuticas atentas ao fato social. Por isso, a responsabilidade civil, 

como categoria jurídica, assim como os elementos da sua estrutura, recebe gradações 

valorativas por parte do direito segundo as necessidades da tensão entre fato social e direito. 

Essa constatação pode ser sentida tanto na mudança do eixo do ofensor (intenção) para a 

vítima (reparação) quanto na evolução dos demais elementos. O nexo de causalidade é, por 

exemplo, terreno fértil no qual, em virtude das diversas formulações doutrinárias possíveis 

de ser contempladas na fattispecie, pode constar esse esforço de ressignificação, a fim de 



22 

 

manter o instituto da responsabilidade civil performado para dar conta da realidade. E, mais 

contemporaneamente, é no campo destinado às funções da responsabilidade civil que se tem 

desenvolvido o arcabouço de soluções necessárias à vitalidade da responsabilidade civil. E 

consenso que é a função preventiva mais que a reparatória que se deve desenvolver no 

contexto do instituto.  

Tal entendimento decorre de diversos fatores direta ou indiretamente ligados à 

ocorrência de danos aos bens juridicamente protegidos. Alguns desses fatores dizem respeito 

à ressignificação da pessoa para o sistema jurídico e a formulação, cada vez mais consistente, 

a respeito da teoria dos direitos de personalidade. Outro aspecto de revelo é a constatação da 

necessidade de sustentabilidade de alguns bens jurídicos, muito especialmente direitos 

difusos e coletivos ligados ao meio ambiente, que, por sua essencialidade à vida humana e 

natureza complexa, têm sua titularidade igualmente voltada para as próximas gerações. Tais 

bens, por sua característica não patrimonial, e, portanto, de impossível reparabilidade plena, 

exigem tutela jurídica diferenciada da mera indenização. Com relação a tais bens, o senso 

comum exige muito mais a prevenção do que a reparação do dano.  

Para ilustrar esse sentimento, basta citar o terrível acidente ambiental na cidade 

histórica de Mariana, em Minas Gerais, circunscrito à exploração econômica de uma 

mineradora e de proporções descomunais danosas para as pessoas, com mortes, destruição 

de casas e dos referenciais de vida e história pessoal. A esses danos, que não são poucos, 

acrescente-se o não menos desastroso impacto ambiental de graves proporções para a fauna 

e a flora, cuja compensação, ainda que se mostre possível, levará anos. Isso sem contar os 

efeitos dessa destruição, como o sentido descontrole das doenças transmitidas por insetos 

em face do desequilíbrio no meio ambiente e da extinção dos predadores naturais de 

mosquitos. Independentemente das possíveis razões do acidente, há consenso na 

coletividade de que ele não só poderia, mas, sobretudo, deveria ter sido evitado.  

E é no contexto da violação dos direitos de natureza não patrimonial de difícil 

quantificação da lesão e da impossibilidade da plena reparação, e, por outro lado, a 

ocorrência cada vez maior de lesões com finalidade lucrativa, é que se levantou a hipótese 

de análise do presente trabalho, qual seja: o lucro obtido a partir da interferência em esfera 

patrimonial alheia: o lucro da intervenção.  

Toda e qualquer intervenção em bem alheio que gere alguma vantagem econômica 

ao interventor é motivo de atuação do direito, porque esse fato contraria a ordem da 
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atribuição dos bens, que reserva ao titular a exclusividade de fruição da coisa, direito ou 

interesse protegido pelo ordenamento.  

Por sua vez, o lucro da intervenção pode ser constatado por meio das vantagens 

positivas ou negativas em relação aos bens alheios. Ou seja, também as economias 

incorridas, ou as despesas não desembolsadas à custa de bens de terceiro, justificam a 

incidência do lucro da intervenção.  

Porém, o lucro da intervenção é um fenômeno vasto no campo do direito e pode 

atingir bens patrimoniais ou não patrimoniais. Pode, ainda, surgir em virtude da prática de 

um ato ilícito danoso, daí a razão de serem também chamados pela doutrina e pela 

jurisprudência de lucros ilícitos, na medida que provêm de um ato ilícito lucrativo.  

É na lesão aos direitos não patrimoniais que esses lucros da intervenção têm 

apresentado grande incidência. Por isso, a análise ficou restrita a essa modalidade de 

intervenção, na busca das possíveis respostas do ordenamento jurídico para tal problemática.  

Portanto, a análise parte da constatação da possibilidade de o agente agressor obter 

lucros a partir de uma lesão ao patrimônio alheio e da dificuldade de a responsabilidade civil 

abarcar automaticamente esse efeito, na medida em que, em face do determinismo 

reparatório do instituto, ele se volta para remover os danos sofridos pelo lesado, e não os 

lucros obtidos pelo lesante.  

Porém, ao longo desse fato, a jurisprudência vem tratando do tema no âmbito da 

responsabilidade civil, ao passo que, na doutrina, os lucros oriundos dos danos é ainda um 

tema em construção, permitindo e justificando o aprofundamento da matéria.  

Essa foi a demanda que justificou a investigação, na qual foi utilizada bibliografia 

nacional e estrangeira, assim como a análise da jurisprudência a respeito das soluções dadas 

ao tema dos lucros oriundos de lesão. Foram também consideradas as legislações específicas 

a respeito do Direito de Autor, (Lei n. 9.610/98), Direito da Propriedade Industrial e da 

Concorrência Desleal (Lei n. 9.279/96), por serem leis que tangenciam o problema da 

remoção dos lucros auferidos pelo lesante em face da violação dos bens por elas tutelados. 

A pesquisa principiou com a abordagem das transformações do instituto da 

responsabilidade civil ao longo dos anos, por força das constantes mudanças da sociedade e 

da necessidade de o instituto da responsabilidade civil acompanhá-las. Abordou a superação 

do paradigma individual da responsabilidade civil, calcado na culpa subjetiva do agente, 

porque os danos eram pensados mais como fatalidade, uma vez que a sociedade ainda 
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desconhecia o "risco". Com o desenvolvimento industrial e o significativo aumento dos 

danos, a responsabilidade civil, pressionada pela constatação de inúmeros lesados que não 

obtinham sucesso em serem reparados, sobretudo porque pesava sobre a vítima também o 

ônus de provar a culpa do agressor, a responsabilidade civil passa a considerar o dever de 

indenizar com base em dados normativos: culpa presumida. Nesse cenário, o foco da tutela 

da responsabilidade civil passa a ser a integral reparação da vítima, com a mitigação da 

importância das intenções do agressor. Mais adiante, em virtude da constatação do potencial 

altamente lesivo da sociedade, mormente por força de atividades ou comportamentos 

perigosos e dos proveitos econômicos deles derivados, o ordenamento jurídico passa a adotar 

a teoria do risco (risco do proveito e risco da atividade) como fonte do dever de reparar. 

Essas transformações foram igualmente admitidas no direito brasileiro, no qual convivem o 

ato ilícito e a cláusula geral de reparação como fontes da responsabilidade civil. 

Feita essa análise, no passo seguinte, é apresentado o problema dos lucros da 

intervenção como um problema ainda em discussão no cenário do direito brasileiro, com a 

avaliação de cunho informativo a respeito de como alguns países europeus da civil law 

enfrentam o problema dos lucros oriundos da intervenção. Também se buscou trazer as 

soluções apontadas nos sistemas da common law, mais precisamente do ordenamento da 

Inglaterra e do País de Gales, cujo sistema se baseia em remédios, e não nos elementos de 

estrutura das categorias jurídicas.  

Feito isso, apresentou-se a distinção entre o conceito de dano moral e de dano 

extrapatrimonial, porque foi a ressignificação da pessoa humana pelo ordenamento jurídico 

que fortaleceu a teoria dos direitos de personalidade e exigiu a expansão do conceito de dano 

imaterial. O princípio da dignidade da pessoa humana, como um dos fundamentos da 

República, e a ancoragem nos direitos fundamentais, entendidos como instrumentos de 

viabilidade da dignidade humana, permitiram o reconhecimento de interesses merecedores 

de tutela quando vinculados ao desenvolvimento e existência da pessoa natural. Por isso, o 

ordenamento jurídico não só elastece o rol dos direitos não patrimoniais diversos do direito 

moral como também acentua o grau de tutela sobre eles.  

E, ao tempo em que aumenta a esfera de proteção da pessoa, na qual são considerados 

diversos interesses jurídicos merecedores de tutela, crescem os possíveis danos a serem 

suportados pelo titular, e nos quais se situa o problema de o interventor obter lucros por meio 

da lesão. Exemplo bastante recorrente desse fato é o uso desautorizado de imagem, notícias 

falsas contra a honra da pessoa natural, ou imagem da pessoa jurídica, entre outros.  
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Mas um problema que permanece no campo dos direitos não patrimoniais diz 

respeito à quantificação da lesão, que resta complexa porque o dano extrapatrimonial, que 

não é só dor e sofrimento, como o dano moral é normalmente tratado, representa uma 

dificuldade importante para o intérprete. Nesta senda, a necessidade de um detalhamento 

maior quanto à extensão da lesão na vida da vítima, a fim de garantir não só a integral 

reparação do lesado, mas também a devida fundamentação da decisão, parece ser o caminho 

a ser percorrido.  

Para tal tarefa, que tem no princípio da reparação integral da vítima o dever a ser 

cumprido pelo julgador, além da possibilidade de análise de dados objetivos relacionados 

com a extensão da lesão na vida da vítima, o juízo de equidade é também instrumental 

voltado para a quantificação do dano não patrimonial. Foi o que se apurou no contexto na 

pesquisa.  

No tocante à quantificação da lesão extrapatrimonial, foi analisada a possibilidade 

de a indenização ser desvinculada do princípio da reparação integral da vítima, porque o 

parágrafo único do artigo 944 do Código Civil assim o permite. Esse artigo, contrariando a 

norma do caput, cujo teor determina a indenização segundo a extensão do dano, viabiliza a 

redução da indenização se ela se mostrar onerosamente excessiva diante da culpa com que 

atuou o agressor. Essa norma retoma, pois, o conceito da culpa para dentro da 

responsabilidade civil, mas agora não para imputação do dever de indenizar, e sim, como 

critério de gradação da indenização. Esse artigo teve inspiração no direito suíço e no direito 

português, e, nesse último ordenamento legal, segundo a jurisprudência, ele tem servido para 

também justificar o aumento da indenização. Então, vale indagar se também aqui na 

legislação brasileira se poderia dar tal interpretação a essa norma, servindo de base para o 

juiz aplicar a indenização segundo a culpa do ofensor. Essa interpretação daria margem à 

base legal da função punitiva à responsabilidade civil. Essa hipótese tem ainda por base 

alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça que deram uma interpretação mais ampla à 

norma, inclusive para reduzir a condenação com base na culpa objetiva – o que parece 

contrariar o dispositivo legal. Essa possibilidade interpretativa tem relevância para a 

discussão dos lucros oriundos da lesão, na medida em que alguns sistemas jurídicos, como 

o francês vêm avaliando perspectivas legislativas com a finalidade de introdução de danos 

punitivos visando também à remoção dos lucros ilegítimos por meio deles.  

Outrossim, a questão da quantificação do dano extrapatrimonial mereceu atenção, 

porque os lucros oriundos da lesão têm servido à jurisprudência de critério de medida do 
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dano, quando não de punição. É o que se levantou também da análise das leis especiais 

voltadas para os direitos autorais, direitos da propriedade intelectual e da concorrência 

desleal, bens esses essencialmente não patrimoniais. No âmbito dessas leis, os critérios de 

aferição da indenização, e, portanto, do dano, levam em conta as vantagens obtidas pelo 

ofensor, ou então, o quanto ele deveria ter pago pelo uso do direito alheio que fez sem pagar. 

Há, assim, uma intrínseca vinculação entre os lucros ilícitos e o dano suportado, ou seja: 

critério normativo com base na ficção da equivalência lucro com dano, realidades jurídicas 

diversas entre si e cuja correspondência de valor nem sempre se confirma.  

Por fim, e na tentativa da compreensão do problema dos lucros ilícitos, foi trazida a 

natureza dos bens violados como indicativo da necessária funcionalização da 

responsabilidade civil, com o escopo de garantia de tutela aos bens imateriais. Com base 

também na ordem de atribuição dos bens e da faculdade de exercício exclusiva da 

titularidade, não só a privação do bem em si para o titular mas para também o uso lucrativo 

que terceiro dele venha fazer indica a necessidade de o sistema legal dar uma resposta ao 

problema.  

Diante dessa constatação e com base na doutrina de Henrique de Sousa Antunes, 

levantou-se a possibilidade de o lucro auferido pelo agressor ser considerado um dano não 

patrimonial a ser indenizado, em semelhança com a doutrina do dano existencial 

desenvolvido no direito italiano. Tal circunstância abriria a possibilidade de o tema dos 

lucros ilegítimos permanecer no âmbito da responsabilidade civil e não ser deslocado para o 

enriquecimento sem causa, como tem defendido na doutrina. Essa é também a defesa de 

Adolfo Di Majo, no âmbito do direito italiano. No entanto, esse autor defende o uso da 

função preventiva da responsabilidade civil como remédio para remoção dos lucros ilícitos 

que restaram indevidamente alocados no patrimônio do ofensor por força do dano. Essas 

foram as temáticas tratadas na tese, com o fito de contribuir para a discussão da questão que 

permanece latente no sistema jurídico brasileiro. 
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1. A RESPONSABILIDADE CIVIL: TRANSFORMAÇÕES 

 

 

O instituto da responsabilidade civil surge da necessidade de regulação das condutas 

lesivas e do estabelecimento de parâmetros para a remoção dos danos no âmbito da vida em 

sociedade1. Seu aperfeiçoamento como categoria jurídica se processa em correlação com as 

transformações sociais e permeia esse constante e inacabável processo que, conforme 

avança, vai se tornando cada vez mais complexo, mas também atesta o arquétipo circular do 

instituto2. O instituto chega ao século XXI pressionado (i) por uma sociedade lesiva por 

                                                           
1  “A evolução da responsabilidade civil ao longo da história apresenta-se errática. Descobrimos, na sua 

origem, características que, próprias da sociedade primitiva, o tempo procurou eliminar, mas que 

renascem, com outras vestes, num futuro distante e num contexto totalmente diverso. A ideia da 

responsabilidade, do dever, que a todos os homens cabe, de reparar as consequências dos seus actos, é 

intemporal e universal” (ANTUNES, Henrique Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de efeitos punitivos 

entre as consequências da responsabilidade civil extrapatrimonial: a sua legitimação pelo dano. Lisboa: 

Coimbra Editora, 2011. p. 39). “Il sistema giuridico chiama il diritto privato a svolgere, a grosso modo, 

tre funzioni fondamentalil. Innazitutto, gli assegna una funzione che se protebbe dire attributiva: il diritto 

provvede ad attribuire le risorce ed a regolare la loro appropriazione ad opera dei privati e questo fa, 

fondamentalmente, attraverso la disciplina dei c.d. beni giuridici (in quel senso ampio che include non 

solo le res materiali e immateriali, ma anche le energie, i 'servizi' nella forma dell´obbligazione, ecc.). Il 

secondo luogo, gli ascrive una funzione che si potrebbe dire traslativa: attribuite le risorce e regolata 

l´appropriazione, il diritto organiza la circolazione e distribuzione della ricchezza che ciascuno ha ricevuto 

o conseguito e questo fa attraverso due discipline fondamentali, quella del contratto e quella delle 

successioni. Infine, gli affida una funzione che si potrebbe dire conservativa: il diritto provvede a garantire 

che la ricchezza e le chances acquisitive, che in sede attributiva ha assegnato a ciascuno, non vengano 

impunemente distrutte ad opera di altried a questo fine prevvede disposiviti atti a trasferire ricchezza da 

chi ne ha caggionato la distruzione a chi ne ha subito la perdita. All´espletamento di tale funzione 

conservativa è, per l´appunto, deputata la responsabilità civile” (BARCELLONA, Mario. Corso di diritto 

civile. La responsabilità extracontrattuale. Danno ingiusto e danno non patrimoniale. Torino: Utet 

Giuridica, 2011. p. 3-4). Tradução livre: O sistema jurídico chama o direito privado a desenvolver, a 

grosso modo, três funções fundamentais. Primeiramente, lhe acena uma função que se poderia dizer 

atributiva: a lei prevê a alocação de recursos e regular sua apropriação pelo setor privado e isso faz, 

fundamentalmente, através da disciplina dos c.d. bens jurídicos (nesse sentido amplo que inclui não só as 

coisas materiais e imateriais, mas também as energias, os “serviços” na forma de obrigações, etc.). Em 

segundo lugar, lhe atribui uma função que se poderia dizer translativa: atribui os recursos e regula a 

apropriação, o direito organiza a circulação e a distribuição da riqueza que cada um recebeu ou conquistou 

e isso se faz por meio de duas disciplinas fundamentais, aquela do contrato e aquela da sucessão. 

Finalmente, lhe confia uma função que se poderia dizer conservativa: o direito garante que a riqueza e as 

chances aquisitivas, que em sede atributiva concede a cada um, não venham impunemente destruída por 

obra de outros e a esse fim prevê dispositivos aptos a transferir riqueza de quem causou a destruição para 

quem sofreu a perda.. O desempenho desta função conservativa é, para registro, delegada à 

responsabilidade civil. 
2  “Na origem, a responsabilidade era objectiva e colectiva. Tão só contava o delito e a reparação vinculava 

a comunidade a que pertencia o agente. A substituição dessa natureza pelo modelo da responsabilidade 

subjectiva e individual representou a superação de um regime arcaico do dever de reparar. E, no entanto, 

a sociedade contemporânea alargou as hipóteses de responsabilidade objetiva que o legislador acolheu no 

século XXI e transferiu o dever individual de reparação para estruturas coletivas de indenização. De igual 

modo, o dano suscitava a repressão, o castigo e, concomitantemente a prevenção. Ao longo da história, é 

sabido que a responsabilidade civil procurou liberta-se dessa origem punitiva. Na actualidade, contudo, o 

direito norteamericano testemunha o renascimento da função punitiva do dever de indemnizar e a questão 
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conta de inúmeras atividades lícitas, porém perigosas, (ii) pelo comportamento social 

impactado pelo paradigma tecnológico3 e virtual, que desconhece fronteiras físicas e dos 

                                                           
suscita um intenso debate em vários sistemas normativos, mesmo fora da família jurídica anglo-saxónica” 

(ANTUNES, Henrique Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de efeitos punitivos entre as consequências 

da responsabilidade civil extrapatrimonial, cit., p. 40-42). 
3  Sobre a questão filosófica da técnica se remete o leitor a primorosa obra Pietro Barcellona, cujo trecho, 

entre outros aqui se destaca; “(...) La verdade es potencia de la técnica, potencia de los instrumentos, 

control de la naturaleza. Pero como la técnica es por definición negación de toda verdad definitiva, la 

civilización occidental está destinada a la angustia más radical. Toda felicidad, todo bienestar conseguido 

por el sistema científico-tecnológico, son inseguros. 'Toda lógica que pretenda dar un fundamento a esta 

seguridad es, inevitablemente, insegura, precisamente porque está destinada a ser hipotética.' Niguna 

lógica hipotética puede fundar la verdad, asegurar la duración de la potencia y del control sobre las cosas. 

'La extrema potencia que Occidente ha generado (logandro construir y destruir la cosa) está destinada a 

ser esencialmente insegura, está amenazada por la posibilidad del gran naufragio, porque en el ámbito de 

la técnica no existe ninguna verdad incontrovertible.' (...). La tecnica parece proponerse el objetivo 

(enormemente arriesgado) de construir una segunda naturzaleza sin raíces, una naturaleza fundada en la 

capacidad que tiene el hombre de destruir y costruir las cosas, en la infinita disponibilidade de la cosa para 

ser construida y destruida, y, por tanto, para venir de la nada y llegar a la nada (...)”. Tradução livre: A 

verdade é potência da técnica, potência dos instrumentos, controle da natureza. Mas como a técnica é, por 

definição, negação de toda verdade definitiva, a civilização ocidental está destinada à angústia mais 

radical. Toda felicidade, todo o bem-estar conquistado pelo sistema científico-tecnológico, são inseguros. 

“Toda lógica que pretenda dar um fundamento a essa seguridade é, inevitavelmente, insegura, 

precisamente porque está destinada a ser hipotética”. Nenhuma lógica hipotética pode fundar a verdade, 

assegurar a duração da potência e do controle sobre todas as coisas. “A potência extrema que o Ocidente 

tem engendrado (logrando construir e destruir a coisa) está destinada a ser essencialmente insegura, está 

ameaçada pela possibilidade de grande naufrágio, porque no âmbito da técnica não existe nenhuma 

verdade incontestável. A técnica parecer propor o objetivo (enormente arriscado) de construir uma 

segunda natureza sem raízes, uma natureza fundada na capacidade que tem o homem de destruir e 

construir as coisas, e na infinita disponibilidade da coisa para ser construída e destruída e, portanto, para 

vir do nada e chegar ao nada (...)”. E segue o autor sobre o pensamento de E. Severino (Gli abitatori del 

tempo. Cristianesimo, marxismo, tecnica. Roma: Armando, 1981) a respeito do direito na modernidade: 

“Las lecturas son diversas pero es necesario discutirlas. El intento de Severino consiste en demonstrate a 

la estructura de la episteme griega para explicar el resultado al que hemos llegado: un sistema 

autoorganizado y capaz de funcionar según la razón calculadora que ha incorporado, pero absolutamente 

indiferente a las necesidades y a las demandas de seguridad de los hombres de carne y hueso que están 

destinados a aparecer en la escnea resultante del mundo de la técnica como personajes salidos de una 

eterna telenovela. Una 'crisis' de la dimension existencial que de ninguna manera comunica con el sistema 

organizado de la técnica; una crisis de la existencia que nunca llega a ser crisis del sistema. Severino 

escribe: 'La crisis en la que hoy se hallan todos los apectos de la civilización tradicional, no sólo europea, 

es una consecuencia del proyeto que hay una la base de la fuerza cientifico-tecnológica, del proyeto de 

dominio ilimitado sobre todas las cosas, de aquel proyeto gracias al cual es posible una producción 

continua de universo.' Para este proyeto no existe nada que no sea destructible, nada es eterno. El principio 

de la manipulidad de la naturaleza impone la primacía de la técnica, y la técnica sobrepasa cualquier 

límite, se convierte cada vez más en creación de un mundo nuevo que continuamente se libera de viejo. 

No sólo produce bienes e instrumentos, sino que además se propone la producción del mismo hombre. 

(...)”. Tradução livre: As leituras são diversas, mas é necessário discuti-las. A intenção de Severino 

consiste em demonstrar a estrutura da episteme grega para explicar o resultado que conseguimos chegar: 

um sistema auto-organizado e capaz de funcionar segundo a razão calculadora que incorporou, mas 

absolutamente indiferente às necessidades e as demandas de segurança dos homens de carne e osso que 

estão destinados a aparecer no escândalo resultante do mundo da técnica como personagens saídos de uma 

eterna telenovela. Uma ‘crise’ da dimensão existencial que de nenhuma maneira se comunica com o 

sistema organizado da técnica; uma crise da existência que nunca chega a ser crise do sistema. Severino 

escreve: “A crise em que hoje se encontram todos os aspectos da civilização tradicional, não só europeia, 

é uma consequência do projeto que tem uma base da força científico-tecnológica, do projeto de domínio 

ilimitado sobre todas as coisas, daquele projeto graças ao qual é possível uma produção contínua do 

universo”.Para este projeto não existe nada que não seja destrutível, nada é eterno. O princípio da 

manipulabilidade da natureza impõe a primazia da técnica, e a técnica sobrepassa qualquer limite, se 

converte cada cada vez mais em criação de um novo mundo que continuamente se liberta do velho. Não 
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espaços do público4 e do privado5, (iii) pela ressignificação da pessoa e do seu conjunto de 

direitos fundamentais6, (iv) pela solidariedade social como valor normativo, (v) pela 

produção e consumo de massa e (vi) pela interferência da economia no direito. E, a despeito 

da extensão de problemas que pesam sobre os ombros do instituto, os quais, muitas vezes, 

levam o juiz a uma interpretação elástica e disforme do instituto, a fim de abarcar as mais 

diversas demandas inerentes à remoção dos danos7, a doutrina, impulsionada pela 

jurisprudência – a quem compete o dever de suprir lacunas –, vem construindo alternativas 

para a responsabilidade civil, de modo que se reforce a importância de o direito, como 

ciência social que é, não só remover o dano e promover a justiça no caso concreto, mas, 

sobretudo, garantir a tutela preventiva de bens impossíveis de plena reparação.  

A mudança do eixo de relevância dos bens tuteláveis, com a atual supremacia 

valorativa de bens existenciais em relação aos patrimoniais, o reconhecimento de bens 

                                                           
só produz bens e instrumentos, mas também se propõe a produção do mesmo homem. (BARCELLONA, 

Pietro. El individualismo propietario. Tradução de Jesús Ernesto Garcia Rodriguez. Madrid: Editorial 

Trotta, 1996. p. 29-31).  
4 “A interpenetração do direito público e do direito privado caracteriza a sociedade contemporânea, 

significando uma alteração profunda nas relações entre o cidadão e o Estado. (...) Em outras palavras, 

pode-se provavelmente determinar os campos do direito público ou do interesse privado, não já pela 

inexistência de intervenção pública nas atividades de direito privado ou pela exclusão da participação do 

cidadão nas esferas da administração pública” (TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a 

constitucionalização do direito civil. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1999. p. 19).  
5  “Afirmava-se, significativamente – e afirma-se ainda hoje nos cursos jurídicos–, que o Código Civil 

Brasileiro, como os outros códigos de sua época, era a Constituição do direito privado. De fato, cuidava-

se da garantia legal mais elevada quanto à disciplina das relações patrimoniais, resguardando-as contra a 

ingerência do Poder Público ou de particulares que dificultassem a circulação de riquezas. O direito 

público, por sua vez, não interferiria na esfera privada, assumindo o Código Civil, portanto, o papel de 

estatuto único e monopolizador das relações privadas” (TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio 

de Janeiro: Renovar, 1999. p. 3). E ainda Francisco Amaral (Direito civil: introdução. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1998. p. 67): “Esta distinção foi um dos postulados básicos do Estado Liberal, assim 

como o da divisão dos poderes (executivo, legislativo, judiciário) e o do caráter abstrato e geral das normas 

jurídicas. O direito público era o conjunto de normas com que o Estado se organizava e regulava as 

relações entre si e os particulares, visando proteger os indivíduos, não a coletividade. A separação dos 

dois ramos correspondia à existente entre os sistemas da política e da economia, com outra característica, 

a da abstenção do Estado em intervir na Segunda. Contrapunha-se, desse modo, a sociedade civil, que era 

a natural, dirigida pelas suas próprias leis, emanadas da natureza ou da razão, ao Estado, que era o 

organismo mantenedor da ordem econômica e social”.  
6  A respeito do tema: COSTA-MARTINS, Judith. Os danos à pessoa e a natureza da sua reparação. In: 

COSTA-MARTINS, Judith. A reconstrução do direito privado. São Paulo: RT, 2002; e MORAES, Maria 

Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003.  
7  LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas 

lesivas. São Paulo: Athas, 2012. p. 3-5. E também Luiz Edson Fachin, sobre o instituto da responsabilidade 

civil: “Descoberta é o que se dá na travessia do indivíduo ao cidadão, do sujeito insular à pessoa concreta, 

real, demandante de direitos e de necessidades fundamentais. Largo por isso mesmo é o horizonte da 

passagem que a peregrinação pela responsabilidade civil traduz. Sabe-se que há caminhos que 

praticamente foram feito para nos ter fim, são as vias que os navegadores viajam e fazem ate mesmo a 

viagem viajar, como escreveu o Professor Gerd Borheim” (FACHIN, Luiz Edson. Questões do direito 

civil brasileiro contemporâneo. São Paulo: Renovar, 2008. p. 319). 
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comuns transindividuais, o tênue limite entre a eficácia da sanção equivalente ao dever de 

reparar e a possibilidade de absorção dos custos dos danos pela economia são algumas das 

forças propulsoras a justificar a compreensão da responsabilidade civil dotada de múltiplos 

subsistemas funcionalizados, e que se ocupem, entre outros, (i) do ilícito civil e sua 

reparação, (ii) do risco (iii) da prevenção e da precaução contra os danos, (iv) da integral 

reparação da vítima, (v) dos bens individuais e transindividuais sensíveis porque 

irreparáveis, (vi) dos bens comuns, (vii) das microlesões, (viii) da lesão em massa, (ix) das 

relações de consumo, (x) do meio ambiente e dos recursos naturais como bens pertencentes 

também às futuras gerações.  

Neste contexto de abrangência de tutela e de expectativa social quanto aos danos, 

pode-se dizer que a responsabilidade civil é uma árvore de tronco secular em que floresceram 

múltiplos galhos, semelhantes entre si quanto à origem, mas de específicas direções (funções 

de reparação, de compensação, de prevenção, de punição pedagógica, de precaução), e de 

cuja visão sistêmica é permitido sempre identificar a preocupação com a lesão ao direito de 

outrem. 

 

1.1 O paradigma do ilícito civil e a cláusula geral de reparação 

 

Rigorosamente, sem se aprofundar no arcabouço histórico do instituto, a partir do 

direito do século XIX, sistematizado em ordenamentos jurídicos codificados e esses 

estruturados sob as bases do direito comum8, dos valores sociais do liberalismo9 econômico 

e do positivismo jurídico, a responsabilidade civil esteve calcada no conceito do ato ilícito, 

                                                           
8 DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de danõs. Madrid: Civitas, 1999. p. 81-85: “O movimento de codificação 

que, iniciado na segunda metade do século XVIII, culminou nos Códigos prussiano, austríaco e francês, 

alicercou-se na doutrina jusnaturalista. A elas recolhiam, nesse tempo, o ensino, a dogmática e a prática 

do direito comum” (ANTUNES, Henrique Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de efeitos punitivos entre 

as consequências da responsabilidade civil extrapatrimonial, cit., p. 80). 
9 “A modernidade do Estado constitucional do século XIX é caracterizada pela sua organização formal, 

unidade interna e soberania absoluta num sistema de Estados e, principalmente, pelo seu sistema jurídico 

unificado e centralizado, convertido em linguagem universal por meio da qual o Estado comunica com a 

sociedade civil. Esta, ao contrário do Estado, é concebida como o domínio da vida económica, das relações 

sociais espontaneas orientadas pelos interesses privados e particularísticos. Contudo, o dualismo 

Estado/sociedade civil nunca foi inequívoco e, de facto, mostrou-se, à partida, prenhe de contradições e 

sujeito a crises constantes. Para começar, o princípio da separação entre Estado e sociedade civil engloba 

tanto a ideia de um Estado mínimo como a de um Estado máximo, e a acção estatal é simultaneamente 

considerada com um inimigo potencial da liberdade individual e como a condição para o seu exercício. O 

Estado, enquanto realidade construída, é a condição necessária da realidade espontânea da sociedade civil” 

(SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2001. p. 117-118). Sobre 

a dicotomia Estado/sociedade civil em especial p. 117 a 127).  
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penal e civil e, assim, dotado de sanção pública, como a privação da liberdade (= ilícito 

penal), e do dever do ressarcimento caracterizado na entrega de uma parte do patrimônio de 

quem houver cometido o ilícito em favor de quem o houver suportado10.  

O propósito era a tratativa das demandas sociais sob a perspectiva do indivíduo, visto 

e analisado insularmente. Ademais, o direito interpretado segundo a ótica da completude11 

do ordenamento12 estava distribuído em categorias normativas abstratas, porém fechadas sob 

a ideia de direitos subjetivos típicos, que exigiam a perfeita adequação do fato social a uma 

fattispecie jurídica13 para serem reivindicados. Por isso, a interpretação do direito e o juízo 

de conformidade do fato à norma pressupunham a presença simultânea de todos os elementos 

concorrentes para a verificação de um ato indenizável, quais sejam: a ilicitude da conduta e 

a sua característica culposa, o dano e o necessário nexo de causalidade entre a conduta e o 

dano.  

Nesse âmbito, a ilicitude da conduta é aquela verificada na violação de uma 

obrigação necessariamente pré-concebida ao comportamento, e a essa conduta antijurídica 

se somava, à época, a culpa do agente, compreendida segundo a máxima de que sollo dalla 

volontà individuale possono sorgere obbligazioni. Portanto, somente de uma obrigação 

previamente estabelecida em lei e de um agir reprovável juridicamente, segundo a 

negligência, imprudência ou imperícia do seu agente adviria o dever de reparação dos danos.  

Quanto aos danos no campo do direito privado e, portanto, do ilícito civil, eles se 

equivaliam necessariamente às perdas econômicas quantificáveis, isto é, àquelas possíveis 

                                                           
10  “In questa prospettiva, allora, alla responsabilità veniva ascritta una funzione fondamentalmente 

sanzionatoria, volta al duplice scopo di punire il colpevole e di ristorare la vittima” (BARCELLONA, 

Mario. Corso di diritto civile. La responsabilità extracontrattuale. Danno ingiusto e danno non 

patrimoniale, cit., p. 4). Tradução livre: Nesta perspectiva, a responsabilidade civil vinha atribuída a uma 

função fundamentalmente sancionatória, voltada à dúplice finalidade de punir o culpado e de reparar a 

vítima.  
11  Essa constatação nos remete a noção de completude do sistema tida por Norberto Bobbio como “(...) um 

ordenamento é completo quando jamais se verifica o caso de que a ele não se podem demonstrar 

pertencentes nem uma certa norma nem a norma contraditória. Especificando melhor, a incompletude 

consiste no fato de que o sistema não compreende nem a norma que proíbe um certo comportamento nem 

a norma que o permite. De fato, se se pode demonstrar que nem a proibição nem a permissão de um certo 

comportamento são dedutíveis do sistema, da forma que foi colocado, é preciso dizer que o sistema é 

incompleto e que o ordenamento jurídico tem uma lacuna” (Teoria do ordenamento jurídico. São Paulo: 

Polis, 1991. p. 115).  
12  “O Código almejava a completude, que justamente o deveria distinguir, no sentido de ser destinado a 

regular, através de situações – tipo, todos os possíveis centros de interesses jurídico de que o sujeito 

privado viesse a ser titular” (TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil, cit., 1999. p. 3). 
13  Entre tantas ricas passagens sobre essa crise, destaca-se: “O medievo que emoldura os institutos dos status 

quo se mostra em pânico, pois à medida que o civilismo pretensamente neutro se assimilou ao servilismo 

burocrata doutrinário e jurisprudencial, não conseguiu disfarçar o que não responde aos fatos e às situações 

que brotam da realidade contemporânea” (FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2000. p. 9). 
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de tradução em dinheiro. Além de ter expressão pecuniária, o dano deveria recair sobre um 

direito tutelado no ordenamento como direito subjetivo absoluto14, no sentido de ser uma 

obrigação de respeito ou abstenção oponível contra todos.  

A seu turno, o nexo de causalidade era conditio sine qua non do ressarcimento do 

dano, cuja existência podia ser rompida por qualquer ilícito de terceiro ou por caso fortuito15.  

A responsabilidade civil, assim, estava estruturada sob os preceitos da fatalidade, 

voltada para a tutela da riqueza econômica de bens corpóreos e para uma sociedade 

sistematizada na figura do indivíduo e que desconhecia o “risco”.  

O advento da técnica e, com ela, a introdução da máquina no cotidiano social e nos 

meios de produção em massa e o paradigma16 do conhecimento científico revolucionaram a 

sociedade e impactaram fortemente sobre o direito privado, expondo a crise dessa categoria 

jurídica, cuja função é de dar resposta aos danos e de legitimar as transferências patrimoniais.  

Impulsionada pela circulação de novas riquezas, que passam a considerar patrimônio 

jurídico bens imateriais como a informação, a criação, a reputação, a beleza, os créditos, as 

quotas e o controle de mercado, a concorrência, o meio ambiente, e igualmente novos 

interesses jurídicos tutelados, como a privacidade, a intimidade, a vida em relação, a própria 

história, o esquecimento, etc., houve a consequente expansão do campo das lesões numa 

sociedade exposta aos riscos.   

Constata-se no âmbito social uma sociedade exposta, mas também criadora de 

inúmeros riscos. O risco de lesão ao conjunto de bens materiais e imateriais passa a pairar 

sobre o titular de direito. Há a necessidade de se estabelecer, desse modo, um paradigma que 

leve em conta o corpo social, e não mais o indivíduo, para se pensar sobre a reparação dos 

danos e a eficiência da responsabilidade civil. Para fazer frente ao potencial lesivo, surgem 

os sistemas de segurança e de proteção social, os quais mitigam a ideia de fatalidade que 

                                                           
14  DI MAJO, Adolfo. Profili della responsabilità civile. Torino: G. Giappichelli Editore, 2010. p. 21. 
15  BARCELLONA, Mario. Corso di diritto civile. La responsabilità extracontrattuale. Danno ingiusto e 

danno non patrimoniale, cit., p. 6. 
16  “Um paradigma é um modelo acerca da ciência normal; desenvolve os problemas e métodos corretos que 

serão especificados na atividade científica; tem um status anterior à regra, porque a condiciona. A própria 

ordem codificada estatal constitui um paradigma, um modelo dentro do qual atual a dogmática. Os 

paradigmas vêm sendo depurados mediante operações de simplificação, que realizam os juristas, até torná-

los específicos. Há, contudo, um momento em que se tornam ininteligíveis, ineficazes, deixam de ter sua 

função ou permanecem mudos frente a novos questionamentos; é o momento em que se produz a 

mudança” (LORENZETTI, Ricardo Luiz. Fundamentos do direito privado. São Paulo: RT, 1998. p. 84). 
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desassistia a vítima, porque o arquétipo era o do indivíduo, para se voltarem à perspectiva 

do impacto da lesão na coletividade social (a lesão de múltiplas pessoas).  

Nessa profunda crise, a responsabilidade civil, diante da insuficiência do ilícito com 

base na culpa individual e estruturada num padrão standard de diligência, passa, então, a 

assimilar critérios normativos de culpa objetiva decorrentes da posição do sujeito como 

proprietário, empregador, empreendedor, genitor e aquela oriunda da atividade perigosa em 

si ou potencialmente geradora de danos.  

A doutrina e a jurisprudência, também atentas à realidade social e ao senso de justiça, 

levantam a defesa da inversão do ônus da prova e a adoção da culpa presumida segundo 

padrões esperados socialmente.  

A introdução do novo conceito de causalidade adequada para fins de imputação 

visando ao abrandamento do nexo de causalidade, stricto sensu, cujo sentido inadmitia 

qualquer interferência no liame conduta-dano17, do mesmo modo marcou as tentativas de 

adequação do instituto do ilícito civil ao contexto socioeconômico, que, industrializado, 

migrava para a expansão dos danos.  

Entretanto, essas alterações conceituais não foram suficientes à realidade de uma 

sociedade permeada pela expansão do risco da lesão e pelo reconhecimento de novos bens 

tuteláveis pelo ordenamento18. 

E a expansão de interesses jurídicos, valorados pelo ordenamento e não devidamente 

assegurados a partir da categoria do ilícito civil, gerou forte crise e pressão sobre a 

responsabilidade civil para impulsionar o desenvolvimento do instituto, segundo um filtro 

de injustiça do prejuízo e de sensibilidade social quanto à incerteza do que está por vir, 

passando-se a reconhecer a necessidade de tutela a partir do risco do dano19. Constata-se, 

                                                           
17  BARCELLONA, Mario. Corso di diritto civile. La responsabilità extracontrattuale. Danno ingiusto e 

danno non patrimoniale, cit., p. 10-11; GOMES, Orlando. Responsabilidade civil. Atualizado, revisado e 

ampliado por Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2011. p. 86. 
18  Sobre a perspectiva da responsabilidade civil ganham corpo um novo conjunto de direitos indenizáveis 

de valores econômicos ou não. Os direitos relativos à pessoa e os danos causados às esferas mais íntimas 

da intimidade, da privacidade e igualmente da vida em relação passam a ser ressarcíveis como interesses 

legítimos tutelados pelo ordenamento jurídico. 
19  “(...) a noção de risco tem em seu conteúdo as ideias de probabilidade e incerteza. Porém, é noção 

polissêmica, isto é, tem vários significados. A ideia de ameaça e incerteza pode variar de graus e sentidos. 

Há riscos e não o risco. E conceito com conteúdo variável e aberto, indeterminado, dependendo da 

situação concreta. Há riscos morais, sociais, políticos, econômicos, médicos, hospitalares, de 

desenvolvimento, do credor, do devedor, genéticos, etc. Mas a incerteza é o sentido nuclear. Ou seja, 

quando se fala em risco, fala-se em incerteza que pode ser maior ou menor, dependendo das situações. 

Nadège Voidey afirma que o risco é um fato, um acontecimento que o Direito apreende e ao qual atribui 

um primeiro sentido fundamental: acontecimento danoso futuro e incerto. É noção dúctil que 'permite ao 
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assim, o fenômeno jurídico do potencial de dano não só quanto à multiplicação das possíveis 

condutas lesivas (comportamento), mas também quanto à mutação substancial do objeto 

suscetível de lesão (direitos e interesses tuteláveis).  

E, diante da constatação do potencial de dano – risco – a esses novos interesses 

jurídicos, impôs-se com força transformadora a concepção “laica” do dever de reparar, 

porque descaracterizada do elemento moral da culpa, ainda que presumida20.  

A preocupação, antes individual e com foco no comportamento do agente, é, 

portanto, deslocada para a tutela social da integral reparação da vítima, que, ressignificada21 

                                                           
mesmo tempo conter todos os casos previsíveis ou não e atribuir a cada um deles o tratamento apropriado', 

segundo Jean Dabin (tradução livre). Finalmente, o risco não é conceito normativo que, como a culpa, 

implique em um julgamento de valor sobre a conduta humana, é descritivo e objetivo” (LOPEZ, Teresa 

Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. 

p. 24).  
20  “A própria fórmula tríplice de negligência, imprudência e imperícia, incorporada a tantas codificações e 

apresentada frequentemente como substitutivo à definição de culpa, revela, claramente, o caráter moral e 

psicológico de que se costuma revestir o conceito. Não falta mesmo quem veja na culpa uma noção 

exclusivamente moral, de aferição nada cientifica. Nesse sentido, relembre-se a sempre citada definição 

de Philippe Malaurie, para quem a culpa, antes do mais, é uma noção moral, colhida pela evidência, 

imediatamente ressentida por todos, salvo nos casos limites ou pelas consciências tortuosas” 

(SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. Da erosão dos filtros da 

reparação à diluição dos danos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 15). 
21  A repersonalização do direito importa numa tomada de sentido voltada para a pessoa humana e as suas 

necessidades existenciais, com mitigação do conteúdo eminentemente patrimonialista privilegiado pela 

conduta civilística até então. “A pessoa se apresenta com um núcleo de irradiação de direitos. Uma vez 

que este fenômeno tenha sido captado nos tratados internacionais e nas Constituições, produz-se um 

enlace, um ponto de contato entre o Direito Privado e o Público Constitucional. A pessoa e seu feixe de 

direitos é um ponto de articulação do sistema, tanto na ordem constitucional como na privada. Normas 

constitucionais protetivas da pessoa aplicam-se ao Direito Privado e direitos personalíssimos jusprivatistas 

adquirem significado constitucional. (...) Este fenômeno determina, por sua vez, o exame dos pontos de 

compatibilidade entre os direitos humanos, que constam nas declarações e tratados internacionais, os 

direitos fundamentais que declaram as Constituições e dos direitos personalíssimos com origem no Direito 

Privado” (LORENZETTI, Ricardo Luiz. Fundamentos do direito privado, cit., p. 159). Decorrente 

também dessa perspectiva de preocupação do direito privado com a pessoa e com seus atributos enquanto 

tal, revelou-se sobremaneira importante a revisitação dos direitos da personalidade, entendidos como as 

múltiplas emanações decorrentes da natureza humana de seu titular, conforme assinala criticamente 

Jussara Meirelles: “Essa concepção do sistema jurídico fundado meramente no caráter patrimonial das 

relações chega atingir até os direitos inerentes à própria personalidade humana. Vistos sob a ótica do 

Direito Civil como estatuto patrimonial do homem, no sentido de delinear a satisfação de suas 

necessidades através da apropriação de bens, os direitos da personalidade seriam considerados bens 

jurídicos submetidos ao poder do respectivo titular. É preciso, no entanto, analisar a personalidade humana 

e todas as suas emanações sob enfoque diverso. O ser humano não tem uma personalidade, ele é a 

expressão viva da sua própria personalidade” (O ser e o ter na codificação..., cit., p. 98-99). É a descoberta 

do homem e de sua realização com o fim último do direito, mas não do homem como indivíduo, isolado 

e egoísticamente considerado, mas sim da pessoa, do sujeito de direito real e concreto, do cidadão visto 

em seu aspecto privado em consonância com o todo social. A repersonalização do direito civil importa 

fundamentalmente no reconhecimento da pluralidade das necessidades humanas. José Antonio Peres 

Gediel assinala: “No início do século XX, a doutrina civilista, majoritariamente, passou a aceitar a noção 

de direitos personalíssimos, para neles reconhecer o vínculo entre os indivíduos e os prolongamentos da 

sua personalidade, sejam eles corpóreos ou incorpóreos, juridicamente definidos como bens da 

personalidade” (GEDIEL, José Antônio Peres. Os transplantes de órgãos e a invenção moderna do corpo. 

Curitiba: Moinho do Verbo, 2000. p. 42). “Atualmente, qualquer que seja, o entendimento doutrinário 

sobre o modo de proteção jurídica da personalidade pelo direito constituído, restou assentado que 



35 

 

 

pela nova ordem de valores normativos, não é mais quem deverá suportar o ônus do risco e 

do desenvolvimento22.  

Com isso, a responsabilidade civil restou substancialmente reformulada, com seu 

foco de atenção voltado para a remoção das consequências da lesão, e não mais para a 

valoração da intenção do agente, o que, entre outros efeitos, impulsionou a economia dos 

seguros sociais e privados e com ela a crítica da possível supressão da função inibitória23 da 

                                                           
determinados atributos inerentes ao homem são indispensáveis à manutenção da sua qualidade jurídica de 

pessoa, e o Estado não pode retirar, arbitrariamente, o poder de decisão dos sujeitos sobre esses atributos” 

(GEDIEL, José Antônio Peres. Os transplantes de órgãos e a invenção moderna do corpo, cit., p. 50). E, 

nesse aspecto, há que se fazer menção à expressa preocupação do nosso Código Civil ao estabelecer a 

possibilidade de proteção dos direitos da personalidade, independentemente da recomposição do dano sob 

o aspecto meramente patrimonial, denotando com isso o enfoque personalista que busca a tutela da pessoa 

humana e dos direitos que dela se irradiam, a respeito o art. 12 do Código Civil brasileiro: “Pode-se exigir 

que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de 

outras sanções previstas em lei.” E o art. 21 do mesmo código: “A vida privada da pessoa natural é 

inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as medidas necessárias para impedir ou fazer 

cessar ato contrário a esta norma”. E ainda no Projeto de Reforma do nosso Código Civil brasileiro, de 

autoria do deputado Ricardo Fiúza, em trâmite no Congresso Nacional: “Art. 12. O ofendido pode exigir 

que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar indenização, em ressarcimento de 

dano patrimonial e moral, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando 

de morto ou ausente, terá legitimação para requerer as medidas previstas neste artigo o cônjuge ou 

companheiro, ou, ainda, qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau”.  
22  Para Orlando Gomes: “O rompimento com a tradição veio a se dar sob a influência das ideias de Josserand, 

que, com maior audácia, reclamou a substituição da culpa na teoria da responsabilidade. (...).” Ainda para 

esse autor foi “a substituição do ponto de vista subjetivo pelo objetivo. Segundo a nova concepção, quem 

quer que crie um risco deve suportar as consequências. Abstrai-se completamente a culpa. A ideia de que 

a produção do dano, nessas condições, deveria obrigar à sua reparação por parte de quem criou o perigo 

correspondia à necessidade de segurança, e, em pouco, seria consagrada legislativamente. Dissociando 

inteiramente a responsabilidade da culpa, processou-se verdadeira revolução em matéria de 

responsabilidade civil, que passou a comportar dois polos, o polo objetivo, onde reina o risco criado, e o 

polo subjetivo, onde triunfa a culpa, girando toda a teoria em torno desses dois polos” (GOMES, Orlando. 

Responsabilidade civil, cit., p. 86). 
23  “(...) a responsabilidade civil tem por função principal, senão única, assegurar a reparação dos danos. 

Todavia, a preponderância dessa função indenitária tem sido objeto, nos últimos anos, de críticas violentas 

provenientes de uma corrente doutrinária que a censura por fazer da responsabilidade uma instituição 

unicamente 'voltada para o passado' e que propõe atribuir outras funções mais voltadas para o futuro. A 

primeira dessas funções seria a dissuasão de comportamentos incorretos e danosos (...). Para além da 

dissuasão propriamente dita, a função de prevenção é igualmente posta à frente hoje por parte da doutrina 

que insiste na emergência do 'princípio da precaução' que é reconhecido como fundamental em direito 

ambiental (...)” (VINEY, Geneviève. As tendências atuais do direito da responsabilidade civil. In: 

TEPEDINO, Gustavo (Org.). Direito civil contemporâneo. Novos paradigmas à luz da legalidade 

constitucional. São Paulo: Atlas, 2008. p. 54-55). “In queste nuove concezioni, dunque la responsabilità 

civile, invece che come tutela servente delle altre due tutele, si propone piuttosto, como strumento per 

atribuire rilevanza giuridica a beni i interessi che l´ordinamento non há altrove considerato o che ha 

considerato a tutto´altro fine, e che, perció sono rimasti altrimenti estranei alla protezione del diritto e o 

alle sue tutele soggetive/soggettivizzabili (...): il giudice sarebbe, cosi chiamato ad orperare una 

valutazione comparativa della posizione e dell´interesse del danneggiato e della posizione e dell´interesse 

del danneggiante secondo il metro generale dell´ 'ingiustizia' (e per il suo tramite della solidariedade 

sociale) e per tal via sarebbe deputato a dare ingresso o negare, de volta in volta, la tutela aquiliana” 

(BARCELLONA, Mario. Corso di diritto civile. La responsabilità extracontrattuale. Danno ingiusto e 

danno non patrimoniale, cit., p. 17-18). Tradução livre: “Nessa nova concepção, então a responsabilidade 

civil, ao invés de ser tutela servente das outras duas tutelas, se propõe mais que tudo, como instrumento 

para atribuir relevância jurídica aos bens e interesses que o ordenamento não tem então considerado ou 

que tem considerado a todos os outros fins, e que, por isso, permaneceram entretanto estranhos a proteção 
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responsabilidade civil e a absorção do direito pela lógica de mercado a partir do conceito de 

eficiência24.  

Afora esses possíveis problemas que levaram à inquestionável insuficiência do 

paradigma do ato ilícito para dar conta da nova e atual sociedade, sujeita e potencialmente 

lesiva, e, com ela, a crise dos ordenamentos jurídicos, sejam os de civil law quanto os de 

common law25, a doutrina26 passou a defender a tutela dos direitos no modelo normativo da 

cláusula geral de responsabilidade civil, legitimada não só pela culpa presumida, mas 

também segundo o risco da atividade e do proveito e o inerente dever de preservação de todo 

interesse jurídico relevante27.  

                                                           
do direito e, ou, as suas tutelas subjetiva ou subjetivável (...): o juiz seria, assim, chamado a operar uma 

valoração comparativa da posição e dos interesses do lesado e da posição e dos interesses do lesante 

segundo a medida geral da injustiça (e para o seu trâmite da solidariedade social) e para tal via seria 

debitado a dar ingresso ou negar, de vez em vez, a tutela aquiliana.”. “A teoria da responsabilidade objetiva 

tem criado situações excessivamente onerosas para os que são obrigados a indenizar. Para corrigi-las, 

vem-se admitindo limitação quantitativa da indenização e o seguro, na forma de socialização dos riscos. 

Daí a tendência para ampliar o seguro obrigatório” (GOMES, Orlando. Responsabilidade civil, cit., p. 

87). 
24  “A concepção tradicional da responsabilidade civil defende a reparação do dano pelo seu autor, no valor 

correspondente ao prejuízo efetivamente sofrido. Esse mecanismo corresponde ao ideal de justiça 

corretiva. Em contraposição, a análise econômica do direito procura incentivar a eficiência no 

comportamento social. A responsabilidade civil teria a função de induzir os agentes a considerar os danos 

que seus atos, ou suas omissões, podem causar a outros. Esses danos, em linguagem econômica, são os 

custos externos. Note-se a diferença entre a justiça corretiva e a eficiência. Aquela procura restabelecer a 

situação patrimonial pre-existente à lesão. A eficiência procura desestimular a prática de atos que 

produzem dano. Em linguagem econômica dir-se-ia que a responsabilidade civil, como instituto, teria a 

função de minimizar os custos sociais dos acidentes culposos, isto é, a soma dos custos de prevenção, do 

dano propriamente dito, e dos custos do ressarcimento. Desse modo, a teoria do nexo causal deveria ser 

uma 'teoria de prevenção eficiente do custo social dos acidentes” (AMARAL, Francisco. Direito civil: 

introdução, cit., 1998, p. 536). 
25 “O debate sobre a pertinência dos meios que remedeiam as consequências do facto lesivo é uma discussão 

que pontua com notável amplitude os escritos sobre a responsabilidade civil nos sistemas anglo-saxónicos. 

Diverso é o cenário nos ordenamentos da família romano-germânica, constituindo o dano o pressuposto e 

o limite da obrigação do agente. A revisão do alcance da ilicitude, a reinterpretação do nexo de causalidade 

e o reexame do conceito de lesão indenizável são temas que, nestes ordenamentos, recebem primazia, 

conferindo à questão das condições da responsabilidade prevalência sobre os deveres que aquela justifica” 

(ANTUNES, Henrique Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de efeitos punitivos entre as consequências 

da responsabilidade civil extrapatrimonial, cit., p. 9). 
26  “Posto se atribuía à ciência jurídica francesa o mérito de ter introduzido as modificações na teoria da 

responsabilidade civil, reclamam alguns a primazia do movimento renovador para a doutrina germânica, 

que se teria inspirado em ideias desenvolvidas no século XVIII, por adeptos da Escola de Direito Natural. 

A primeira exposição sistemática da teoria da responsabilidade sem culpa, feita em 1888, fundada no 

princípio ejus est commodum cujus est periculum, sustentava que os danos oriundos de acidentes 

inevitáveis na exploração de uma empresa deviam ser incluídos nas despesas do negócio. Contém já a 

ideia de risco como fundamento da obrigação de indenizar. Outras tentativas de justificação da 

responsabilidade sem culpa giram em torno dessa mesma ideia de que deve sofrer as consequências de 

sua atividade todo aquele que a desenvolve em seu interesse. Completa-se, pois, o movimento para a 

introdução de um novo conceito de responsabilidade, associando-se, à ideia de risco, a de proveito” 

(GOMES, Orlando. Responsabilidade civil, cit., p. 87). 
27  “Il caractere secondario o sanzionatorio della responsabilità civile implica che la sua tutela sia subordinata 

alla violazione di obblighi e doveri presistente quali si dano solo in presenza de um diritto soggetivo 

assoluto. Il carattere primario della responsabilità civile implica, invece, che essa si presente come uno 
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A doutrina, assim, sensível à realidade do desenvolvimento social, do 

empreendedorismo de novas técnicas arriscadas, do impacto das pesquisas científicas e dos 

avanços tecnológicos e visando à melhoria da condição humana na terra, aferiu a 

característica de perigo à vida e aos bens da sociedade e, por isso, revisitou a relação jurídica 

da indenização, para nela incorporar a noção do risco, o que importou na subversão da lógica 

da justiça corretiva28 para a distributiva. Com isso, o vetor interno da responsabilidade civil 

migrou o foco de tutela da conduta do ofensor (moral) para a integral reparação da vítima 

(ético)29.  

Há, portanto, uma ressignificação do instituto da responsabilidade civil, que volta 

suas preocupações para a preservação dos bens tutelados e para a remoção dos danos, pouco 

se ocupando das razões ou do voluntarismo do causador da lesão como se processa na análise 

da categoria do ato ilícito que une: ato lesivo, ilicitude, nexo e dano para justificar a 

                                                           
strumento volto a conferire rilevanza a beni e interessi non altrimenti prima considerati dall´ordinamento 

giuridico o da questo considerati a fini general-oggettivi (ossia in vista de un interesse non 

individualizzato/soggettivizzato nelle forme giuridiche a ciò appropriate...). L´alternativa sottesa al 

carattere primario o secondario della responsabilità, perciò, concerne innanzitutto il carattere tipico o 

atipico di questa tutela e tale carattere, a sua volta, dipende dalla subordinazione della rilevanza aquiliana 

di beni e interessi alla previsione di una previa espressa norma attributiva o, piuttosto, ad un criterio 

autonomo di valorizzazione delle aspettative individuali chiamato a svolgere una funzione di protezione 

sostanzialmente concorrente con il sistema della funzione attributiva” (BARCELLONA, Mario. Corso di 

diritto civile. La responsabilità extracontrattuale. Danno ingiusto e danno non patrimoniale, cit., p. 18-

19). Tradução livre: O caráter secundário ou sancionatório da responsabilidade civil implica que a sua 

tutela seja subordinada à violação de obrigações e deveres preexistentes aos quais se dão somente na 

presença de um direito subjetivo absoluto. O caráter primário da responsabilidade civil implica, ao 

contrário, que essa se apresente como um instrumento voltado a conferir relevância aos bens e interesses 

não ainda considerados pelo ordenamento jurídico ou por ele considerado a fins gerais-objetivos (ou seja, 

em vista de um interesse não individualizado/subjetivado nas formas jurídicas a eles apropriadas...). A 

alternativa subjacente ao caráter primário ou secundário de responsabilidade, por isso, concerne, antes de 

tudo, ao caráter típico ou atípico dessa proteção, e esse caráter, por sua vez, depende da subordinação da 

relevância aquiliana de bens e interesses a previsão de uma prévia e expressa norma atributiva, ou, então, 

a um critério autônomo de valorização das expectativas individuais chamadas a desenvolver uma função 

de proteção substancialmente concorrente com o sistema da função atributiva. 
28  Concepção de justiça em Aristóteles: Justiça corretiva (dotada de sanção) e justiça distributiva. Essa 

distinção feita por Aristóteles condicionou os argumentos para a distinção entre os efeitos civis e os efeitos 

penais do comportamento injusto mediante a autonomização das noções de justiça corretiva e justiça 

distributiva. A reversão das consequências danosas do ato ilícito, praticado por um particular em prejuízo 

de outro, seria do campo da justiça corretiva. Essa concepção é a adotada na Europa continental que 

fundamentou os alicerces do dever de reparar no limite do dano, excluindo, portanto, a possibilidade de o 

lesado reivindicar algo do campo do responsável pela lesão. Mas em Aristóteles a responsabilidade entre 

privados tem assento duplo: na perda pelo lesado e no proveito pelo lesante, ainda que não sejam de 

natureza patrimonial. Ato sofrido é igual a ato praticado. A justiça corretiva é o meio termo entre os 

ganhos e as perdas e ela cabe ao juiz. A justiça corretiva restabelece o equilíbrio depois da lesão. 
29  Nessa perspectiva, ao adotar a teoria do risco, o instituto da responsabilidade civil incorpora o atual padrão 

axiológico do direito privado de promoção da pessoa e dos seus valores, e o sistema jurídico equaciona a 

lógica econômica de produção e consumo com a sua preocupação sistêmica de tutela da pessoa e do seu 

conjunto de direitos. O modelo de economia capitalista convive com os valores prioritariamente 

existenciais tutelados pela Constituição Federal brasileira e todo ordenamento infraconstitucional. A 

preocupação da tutela da vítima e o dever da integral reparação do dano sofrido permitem uma nova 

performance e a manutenção da noção de justiça no campo da reparação do direito violado. 
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reparação. Essa recolocação conceitual do instituto da responsabilidade civil importa em 

reconhecer que a relação de reparar pode vir estruturada em mais de uma fonte jurídica, a 

depender da presença dos elementos do ato ilícito (culpa subjetiva e ou do dever normativo 

advindo da culpa presumida e do risco social).  

 

 

1.2 O sistema da responsabilidade civil no ordenamento brasileiro 

 

 

A sociedade brasileira, ainda que periférica no contexto do desenvolvimento 

econômico mundial, não ficou alheia a essa transformação jurídica da responsabilidade civil, 

porque, apesar do insipiente desenvolvimento mecânico dos dois anteriores séculos e do 

atual cenário, que conjuga a realidade de economias ainda de matrizes patriarcais sustentadas 

no extrativismo e despreocupadas com o comando constitucional da função social da 

propriedade, com aquelas de elevado desenvolvimento tecnológico, científico e de produção 

em massa, o ordenamento jurídico apreendeu a teoria do risco, como afirma Teresa Ancona 

Lopez30: 

 

(...) foi o Direito brasileiro ousado e progressista ao acompanhar os perigos da 

nova sociedade comandada por máquinas de todos os tipos. O Código Civil, de 

1916, também abraçara a teoria objetiva no artigo 1.529 e a presunção de culpa 

nos arts. 1.527 e 1.528. Da mesma forma, leis esparsas, como a lei de acidentes de 

trabalho, as leis da responsabilidade civil das agências de empregados, etc. que 

começavam a surgir a partir da década de 40. Mas, como sabemos, o grande passo 

rumo ao risco da atividade como fundamento da responsabilidade do causador do 

dano, veio com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, 

de 11 de setembro de 1990), tido como uma das leis mais modernas e protetivas, 

servindo de inspiração a leis de outros países, como a lei argentina de 1993.  

                                                           
30 Principais linhas da responsabilidade civil no direito brasileiro contemporâneo. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, v. 101, jan./dez. 2006, p. 113. 
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No âmbito do direito brasileiro31, por meio dos artigos 186 e 18732 do Código Civil, 

os quais, respectivamente, versam sobre o ato ilícito33 e o abuso de direito, e, por sua vez, o 

artigo 927, caput e parágrafo único34, como obrigação de indenizar, o instituto da 

responsabilidade civil (i) se manteve fiel à teoria da culpa subjetiva e objetiva, como regra 

geral, (ii) afastou o elemento culpa do ilícito por abuso de direito35, e (iii) incorporou a 

                                                           
31 “A constituição de 1988 abriu novos caminhos, não apenas por força da previsão de hipóteses específicas 

(art. 7º, XXVIII; art. 21, XXIII; art. 37, § 6º), mas, sobretudo, pela inauguração de uma nova tábua 

axiológica, mais sensível à adoção de uma responsabilidade que, dispensando a culpa, se mostrasse 

fortemente comprometida com a reparação dos danos em uma perspectiva marcada pela solidariedade 

social. Atento à nova axiologia constitucional, o Código de Defesa do Consumidor veio instituir a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, criando um sistema de responsabilização 

livre do fator subjetivo da culpa e abrangente de um vasto campo de relações na sociedade contemporânea. 

Em 2002, o novo Código Civil, tão tímido em outras matérias, consolidou corajosamente a orientação 

constitucional no campo da responsabilidade civil. Em primeiro lugar, converteu em objetiva a 

responsabilidade aplicável a uma série de hipóteses antes dominadas pela culpa presumida, como a 

responsabilidade por ato de terceiro e por fato de animais. Além disso, elegeu a responsabilidade objetiva 

em novas hipóteses como aquela relativa à responsabilidade empresarial 'pelos danos causados pelos 

produtos postos em circulação' (art. 931). Sua maior inovação, todavia, foi prever em seu art. 927 uma 

cláusula geral de responsabilidade objetiva por atividades de risco (...)” (SCHREIBER, Anderson. Novos 

paradigmas da responsabilidade civil, cit., 3. ed., p. 21). 
32 Art. 186 Código Civil brasileiro: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Art. 187: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes”. 
33 “In base alla dottrina delle fonti si è soliti affermare che, in tal caso, a differenza delle obbligazioni 

contrattuali, quelle risarcitorie derivano dalla legge, perché è la legge a collegare al fatto illecito, quale 

conseguenza, il risarcimento del danno. In tal modo lo stesso significato e portata del fatto illecito sono, 

per così dire, assorbiti nella voluntas legis, secondo cui quel fatto è ritenuto idôneo a produrre uma 

obbligazione risarcitoria” (DI MAJO, Adolfo. Profili della responsabilità civile, cit., p. 4). Tradução 

livre: De acordo com a doutrina das fontes, é costume afirmar que, neste caso, ao contrário das obrigações 

contratuais, esse ressarcimento deriva da lei, porque é a lei que vincula o ato ilícito, como consequência, 

o ressarcimento dos danos. Deste modo, o mesmo significado e alcance do fato ilícito são, por assim dizer, 

absorvidos nas voluntas legis, segundo as quais esse fato é considerado idôneo para produzir uma 

obrigação ressarcitória. 
34  Art. 927, do Código Civil brasileiro: “Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a 

repará-lo. “Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por 

sua natureza, risco para os direitos de outrem”.  
35  “No ato abusivo há violação do direito (social), de sua finalidade e de seu espírito. (...). O conceito de 

ilicitude (abuso de direito e também ato ilícito) não se confunde com a noção de culpa. Ilícito é o que é 

contra o direito. Diz respeito ao ato em si, objetivamente considerado, desligado da intenção do sujeito. 

O ato em abuso do direito tem conteúdo ilegítimo e sua aferição independe de culpa, basta que o ato, no 

exercício do direito, exceda os limites impostos a esse exercício. (...) O ilícito que dá conteúdo ao ato 

abusivo pode gerar outros tipos de sanções, além da indenização, caso haja dano indenizável. Exemplo de 

ato abusivo sem dano é o de propaganda abusiva (art. 37, § 2º, CDC). Podemos lembrar também, com 

fundamento no Código de Defesa do Consumidor, que as cláusulas abusivas em contratos de consumo 

têm como sanção a nulidade, já que contra a boa-fé, a equidade e a função social do contrato.O abuso do 

poder familiar pode levar à sua perda por sentença judicial. Também nos direitos de vizinhança vários 

exemplos podem ser lembrados: como interferências (sonoras, poluentes, etc.) prejudiciais à segurança, 

ao sossego e à saúde dos que habitam certo imóvel, e que são provocados pela utilização anormal (com 

desvio da finalidade social) de propriedade vizinha e que dão ao proprietário ou possuidor desse prédio o 

direito de fazer cessá-las. Em alguns casos, não há obrigação de indenizar, como na hipótese de levantar 

muros além do permitido ou abrir janelas contra as regras de vizinhança. Nestes casos a sanção consiste 

em desfazer o que foi feito” (LOPEZ, Teresa Ancona. Principais linhas da responsabilidade civil no direito 

brasileiro contemporâneo, cit., p. 115-116).  
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cláusula geral do dever de indenizar com base no dever da integral reparação da vítima e da 

normatização da teoria do risco36.  

O instituto da reparação civil resta, assim, estruturado na concomitante adoção e 

harmônica convivência do dever de reparar os danos provenientes dos atos ilícitos (ato 

contra legem e por abuso de direito) e dos atos lícitos (exercício regular de direito ou 

atividade que ofereça risco de lesão). Topograficamente, esses temas estão separados e 

diferentemente tratados no âmbito do Código Civil. Coube à parte geral tratar do ato ilícito 

stricto sensu com base na culpa subjetiva (art. 186) e do ato ilícito por abuso de direito (art. 

187), e à parte especial, no contexto do direito das obrigações, sob o título da 

responsabilidade civil, o estabelecimento da relação de reparação com fundamento no dano 

injusto.  

O elemento estrutural da responsabilidade civil é o dano, enquanto ele não é 

imprescindível à verificação do ato ilícito. O ato ilícito tem na imposição de sanção ao 

comportamento do agente, segundo a culpa subjetiva e normativa, a sua estruturação como 

categoria jurídica, cuja finalidade e razão de ser é a preservação da esfera de direitos alheios. 

Por isso, a culpa é ainda elemento presente e central37 no nosso sistema legal. Todavia, a 

conduta culposa, compreendida como a violação de um dever de neminem laedere38 não é, 

por si só, fonte de ressarcimento. Ela deve vir desamparada de uma excludente de ilicitude39, 

a fim de qualificar o dano como injusto e servir de fonte da obrigação de indenizar, nos 

termos do que determina o art. 927 do Código Civil.  

                                                           
36  Esclarece a autora que a lei de responsabilidade civil por danos nucleares, assim como a lei de danos ao 

meio ambiente seriam normas que teriam abraçado a teoria do risco integral, cuja estrutura não admite 

nenhuma excludente de ilicitude (LOPEZ, Teresa Ancona. Principais linhas da responsabilidade civil no 

direito brasileiro contemporâneo, cit., p. 113). 
37  LOPEZ, Teresa Ancona. Principais linhas da responsabilidade civil no direito brasileiro contemporâneo, cit., 

p. 119); TEPEDINO, Gustavo. Código Civil interpretado. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. v. II, p. 804. 
38  Princípio romano que encerra o dever de “não ofender ninguém”. 
39  “La violazione del dovere, per le implicazionei soggetive in essa implicitamente contenute, è la risultante, 

a ben considerare, di um più vasto complesso di elementi, che contribuiscono a realizzarne la fattispecie 

(ad esempio, i requisiti di colpa o dolo, l'assenza di cause di giustificazione). In mancanza di questi 

elementi, potrebbe osservarsi che il fatto, pur essendo 'dannoso', non sarebbe tale da ricevere il predicato 

di illiceità, cosi da corrispondere alla fattispecie dell'art. 2043 c.c.” (DI MAJO, Adolfo. Profili della 

responsabilità civile, cit., p. 5). Tradução livre: A violação do dever, por implicações subjetivas e nessas 

implicitamente contidas, é a resultante, a bem considerado, de um grupo mais vasto e complexo de 

elementos, que contribuem para a realização da fattispecie (por exemplo, os requisitos de culpa ou dolo, 

a ausência de causa de  de justificação). Na ausência desses elementos, poderia se observar que o fato, 

apesar de ser “danoso”, não seria tal para receber o predicado da ilicitude, e assim para corresponder à 

fattispeciedo art. 2043 c.c. 
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A obrigação de indenizar atua para a remoção das consequências da lesão advindas 

de uma conduta ilícita culposa ou da cláusula geral de indenizar e o seu campo de 

abrangência é, a rigor, a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil40.  

Portanto, pode-se afirmar que o dano é, a um só tempo, fonte de incidência e limite 

do dever de reparar. O dano, por definição, é a lesão concreta do direito ou do interesse 

juridicamente tutelado. Sua verificação pode ocorrer no plano patrimonial, em extensão 

presente e projetada (dano emergente, lucro cessante), sendo ele integralmente ressarcível 

na medida em que a sua quantificação é plenamente aferível e corresponde à dimensão exata 

das perdas econômicas (lesão-reparação). O que não se processa no plano do dano 

extrapatrimonial, derivado da violação de um interesse imaterial tutelado pela ordem 

jurídica41, cuja reparação da lesão42 se processa pela via da satisfação da vítima, pelos danos 

temporários ou a serem perenemente suportados (lesão-compensação).  

E, em que pese todo o esforço legislativo, doutrinário e jurisprudencial do instituto 

da reparação dos danos para dar cabo às condutas lesivas, seja por meio do ato ilícito ou da 

concepção do risco, permanecem aspectos relativos à lesão que apontam para a ineficácia da 

função meramente reparadora da responsabilidade civil, a qual, voltada para o passado, é 

deficitária na tutela plena de bens dissociados de recomposição direta ou pecuniária, como 

são os de natureza extrapatrimonial (ligados à pessoa na sua concepção físico-psíquica, à 

ecologia, fauna, flora, atmosfera, mares, bens culturais, tutela do consumidor, entre outros).  

                                                           
40  E preciso referir que esses limites dados pelo artigo 944 do Código Civil não são rígidos mas sim 

flexibilizados pela norma do parágrafo único do mesmo dispositivo que, ao contrário do caput, permite 

afastar o princípio da integral reparação para se vincular e ser medido segundo a avaliação do 

comportamento agente. Enquanto o caput cuida da indenização advinda da cláusula geral fundada na 

teoria do risco, o parágrafo único cuida da reparação oriunda do ato ilícito. Nesse aspecto, o código civil 

brasileiro inspirou-se no código civil português (art. 494º) que também permite a redução da indenização 

segundo o comportamento do agente. 
41  “A personalidade humana não é redutível nem mesmo por ficção jurídica, apenas à sua esfera patrimonial, 

possuindo dimensão existencial valorada juridicamente à medida que a pessoa, considerada em si e em 

(por) sua humanidade, constitui o 'valor fonte' que anima e justifica a própria existência de um 

ordenamento jurídico” (COSTA-MARTINS, Judith. Os danos à pessoa e a natureza da sua reparação, cit., 

p. 413). Nesse contexto além dos direitos extrapatrimoniais tipificados ou expressos (imagem, intimidade, 

honra, etc.), o artigo 186 do CC brasileiro pode servir de cláusula à indenizabilidade de toda e qualquer 

lesão não tipicamente patrimonial.  
42  “In pressoche tutti gli ordinamenti vige la regola secondo cui non basta la materiale causazione di un 

danno per rendere um soggetto responsabile di esso ma occorre che ricorrano particolari pressupposti o 

circostanze che servano a 'personalizzare' il giudizio di responsabilità” (DI MAJO, Adolfo. Profili della 

responsabilità civile, cit., p. 7). Tradução livre: Em quase todos os ordenamentos jurídicos há uma regra 

segundo a qual não basta a causação material de um dano para atribuir responsabilidade a um sujeito, mas 

é necessário que sejam utilizados pressupostos ou circunstâncias particulares que sirvam para 

“personalizar” o juízo de responsabilidade. 
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Por isso, a expansão das funções do estatuto jurídico da responsabilidade civil para, 

além da função voltada ao passado, no sentido de reparar o dano, adotar também àquelas 

atinentes ao reconhecimento do impacto negativo da lesão e da ineficiência da reparação. A 

denominada função deterrance, de perspectiva para o futuro e movida pela (i) 

impossibilidade plena da recomposição de danos em bens de natureza extrapatrimonial 

individuais e coletivos, e (ii) ameaça de derrocada da responsabilidade civil por força da 

possibilidade da absorção dos custos econômicos da lesão43, é um consenso entre os 

estudiosos do tema. E o instituto da responsabilidade civil precisa ser analisado criticamente, 

não só quantos aos elementos normativos do seu enquadramento dogmático, mas sobretudo 

nas esferas ontológicas: as funções do estatuto jurídico e a eficácia social do direito em face 

do dano.  

E é no contexto dessas preocupações que se situa o problema44 dos proveitos 

oriundos da lesão a bem ou interesse alheio, que encontra matizes diversos nos sistemas 

jurídicos, embora não se conheça ordenamento legal que disponha de um tratamento direto 

do assunto. Também as linhas limítrofes entre os lucros provenientes de um ilícito e aqueles 

oriundos de uma intervenção45 em esfera patrimonial alheia são tratados ora como 

sinônimos, ora com margens de diferença. Porém, são as nuances das diferenças entre eles 

que se intendem, impactam na escolha dos possíveis remédios para a remoção do proveito 

indevido. 

                                                           
43  A respeito de um reportagem sobre o cantor Elton John, em 1997, e cujos fatos trazidos de forma 

sensacionalista não se confirmaram verdadeiros, assevera Daniel de Andrade Levy, sobre o uso dos danos 

punitivos para manter viva a responsabilidade civil: “O caso demonstra claramente uma dessas brechas 

que permite a um grande grupo de mídia enriquecer-se pela violação do direito de outrem, internalizando 

os custos de possível indenização no mesmo balanço que acolherá a receita, muito maior, que resultará 

daquele ilícito. Mesmo em países que, como a Inglaterra, tem limitado as hipóteses de danos punitivos, 

ocorrência do ilícito lucrativo ainda é uma falha do sistema que legitima a aplicação do instituto” (LEVY, 

Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas lesivas, cit., 

p. 51). 
44  KONDER, Carlos Nelson. Dificuldades da abordagem unitário do lucro da intervenção. Revista de Direito 

Civil Contemporâneo, ano 4, v. 13, out./dez. 2017, p. 233.  
45  Para Sérgio Savi: “Lucro da intervenção significa o lucro obtido por aquele que, sem autorização, interfere 

nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa e que decorre justamente desta intervenção” (Responsa- 

bilidade civil e enriquecimento sem causa. O lucro da intervenção. São Paulo: Atlas, 2012. p. 7). 
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2. A LESÃO LUCRATIVA: O PROBLEMA PARA O DIREITO 

 

 

O problema dos denominados lucros ilícitos diz respeito às consequências positivas 

da lesão para o ofensor. As denominações lucros ilícitos, ilícitos lucrativos e lucro da 

intervenção são expressões que se referem aos proveitos econômicos advindos da conduta 

lesiva ou da fruição inautorizada de bem alheio. Nesse contexto, no âmbito da relação 

jurídica de indenizar, a qual vincula o dano da vítima à sanção ao ofensor, os proveitos 

econômicos representam uma vantagem que precisa ser removida da esfera patrimonial do 

ofensor porque, caso seja permitido ao interventor ficar com lucros dessa natureza, o 

ordenamento restará vulnerado não só quanto ao senso de justiça46 que lhe é inerente e a 

função de pacificação social, mas igualmente no âmbito da perda de controle dos próprios 

bens pelo titular do direito47. 

No sistema de common law, a análise do problema está direcionada para os remedy 

of damages (remédios da lesão). Assim, os proveitos restam solucionados e removidos na 

aplicação pragmática das funções repressivas da responsabilidade civil, instrumentalizadas 

na categoria dos punitive damages, exemplary damages, additional damages, ou, então, em 

categorias próprias daquele sistema com conotações de compensação e de restituição, cujos 

exemplos são a equitable account of profits (conta de lucros), a constructive trust (confiança 

construtiva), as taxas razoáveis, taxas de uso, entre outros, como o enriquecimento sem 

causa. Ao passo que o sistema romano-germânico volta-se para o estudo dos elementos 

                                                           
46  “A restituição do lucro é, para muitos, a última fronteira da justiça correctiva. Neste contexto, seja qual 

for a nomenclatura empregue, a condenação do lesante em montante que acresce ao ressarcimento deve 

encontrar motivação diversa. Cumpre esse desiderato, segundo Weinrib, a tese de Kelsen sobre a relação 

entre o fundamento da responsabilidade civil e os seus efeitos. Se, de acordo com a resposta aristotélica, 

o facto é uma condição do dever de remediar, pois constitui a sua razão de ser, em Kelsen, o facto é a 

razão de ser do dever de remediar, pois dele é uma condição. Segundo Aristóteles, a prática do ilícito 

justifica a reacção do Direito, porque é uma injustiça que o juiz deve remover. Em Kelsen, o facto só é 

justo na medida em que a ordem jurídica a ele reaja. O autor nega qualquer caracterização prévia fundada 

em lei natural ou divina, à determinação do direito positivo. Essa competência cega no sistema normativo 

instituído habilita o legislador a incluir entre os remédios da responsabilidade civil instrumentos que 

escapam ao sinalagmatismo da lesão que em Aristóteles alicerça a justiça correctiva. A sanção adquire, 

pois, autonomia do evento, perdendo este a qualidade de razão do efeito, convertendo-se em mera 

condição do dever de remediar. (...) A descrição de Kelsen é, contudo, estanha às razões históricas que 

determinaram a inclusão de sanções com escopo punitivo entre os efeitos da responsabilidade civil. (...). 

Reconhece-se, hoje, que a verdade é, porém, outra, constituindo a punição o fim principal perseguido” 

(ANTUNES, Henrique Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de efeitos punitivos entre as consequências 

da responsabilidade civil extrapatrimonial p. 15-16). 
47  SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa, cit., p. 4. 
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internos da categoria da responsabilidade civil e da inerente atuação contra a lesão, mas que 

tem no dano o pressuposto e o limite da obrigação de indenizar48. Por isso, uma das questões 

que se coloca é se o lucro oriundo do ato ilícito seria, ele próprio, um dano ao titular do 

direito. Essa perspectiva, que a princípio pode soar estranha, é a doutrina de Henrique Sousa 

Antunes, ao defender:  

eis o percurso da nossa tese. O lucro resultante da prática do facto ilícito é um dano 

não patrimonial e, como tal, deve ser indemnizado. À margem dessa hipótese, há 

um efeito punitivo na indemnização de danos insuscetíveis de avaliação pecuniária 

ou de danos indeterminados, em resultado dos critérios que a lei prevê. Aquele 

efeito é, porém, acessório da indemnização da compensação. Nos casos em que a 

quantia devida pelo lesante excede os danos e o lucro obtido com a prática do facto 

ilícito, o efeito punitivo referido é, também, correlativo da indemnização, se a 

previsão da sanção, considerando o vínculo obrigacional preexistente ou um 

relação de proximidade entre as partes, obedeceu ao propósito de prevenir o 

incumprimento de um dever de prestar49. 

Porém, não obstante a distinção de base histórica e filosófica entre os sistemas 

jurídicos do direito anglo-saxão e do civil law (como é o sistema brasileiro, que tem na 

extensão do dano o limite da quantificação da indenização), 

multiplicam-se os exemplos jurisprudenciais que, nos ordenamentos da família 

romano-germânica, incluem a restituição do proveito obtido pelo lesante entre os 

efeitos da responsabilidade civil.50 A emergência de decisões judiciais ou de 

disposições normativas que incluem e restituição do lucro ilícito entre os efeitos 

da responsabilidade civil, na tutela da privacidade, no respeito pelos direitos de 

propriedade intelectual, na protecção do ambiente, na garantia de uma 

concorrência leal ou noutro contexto socialmente diverso, tem de encontrar 

justificação apropriada51. 

                                                           
48  “A revisão do alcance da ilicitude, a reinterpretação do nexo de causalidade e o reexame do conceito de 

lesão indemnizável são temas que, nestes ordenamentos, recebem primazia, conferindo à questão das 

condições da responsabilidade prevalência sobre os deveres que aquela justifica. Sob essa perspectiva, 

dir-se-ia, a escassa querela assinala uma melhor adequação dos instrumentos que a lei prevê para remediar 

a lesão do que os meios para esse fim predispostos nos direitos da família anglo-saxônica” (ANTUNES, 

Henrique Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de efeitos punitivos entre as consequências da 

responsabilidade civil extrapatrimonial, cit., p. 9). 
49  Para esse autor, o dano aprova ainda a condenação do lesante em montante superior ao prejuízo verificado, 

satisfazendo o lesado pela retribuição do autor do fato ilícito, quando a conduta representou uma ofensa 

intolerável a bens jurídicos individuais (ANTUNES, Henrique Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de 

efeitos punitivos entre as consequências da responsabilidade civil extrapatrimonial, cit., p. 33). 
50 ANTUNES, Henrique Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de efeitos punitivos entre as consequências 

da responsabilidade civil extrapatrimonial, cit., p. 12.  
51 ANTUNES, Henrique Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de efeitos punitivos entre as consequências 

da responsabilidade civil extrapatrimonial, cit., p. 12) E continua o autor na página 13 desta obra: “O 

lucro ilícito é, como veremos, razão da ofensa do sentido de justiça que a lei reconhece ao lesado. O facto 

de o dano se revelar mensurável é compatível com aquela qualificação. Os argumentos que confortam o 

entendimento descrito permitem, com segurança, evitar a inabilidade das teses, que, embora desvelando 

na justiça correctiva aristotélica justificação para afeiçoar a indemnização do lesado ao lucro do lesante, 

circunscrevem a oportunidade dessa resposta, fundamentalmente, a bens que apresentem um valor 

patrimonial, em suma, sujeitando-se a insuficiência de que o enriquecimento sem causa também padece”. 
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Apesar de problema latente no campo da responsabilidade civil, poucos são os 

ordenamentos de matriz romano-germânica que possuem alguma solução unificada. 

Encontra-se, no mais das vezes, algum dispositivo cujo tratamento não versa propriamente 

sobre a necessária remoção do lucros oriundos do ato ilícito ou da mera intervenção, mas 

sim da possibilidade de eles servirem de critério para a fixação da indenização ao lesado. 

Ademais, tais dispositivos encontram-se em legislações específicas segundo a natureza dos 

bens tutelados.  

Por sua vez, no campo da jurisprudência é grande a tentação de a questão desses 

ganhos, oriundos da lesão a bens alheios (seja por ato ilícito ou por apropriação sem 

consequências danosas direta), vir pretensamente solucionada no contexto da quantificação 

da indenização dos danos extrapatrimoniais.  

Ocorre que, voltando-se (i) ao contexto da expansão de tutela sobre os novos 

interesses jurídicos e a consequente maior possibilidade de a lesão ser lucrativa52, (ii) ao 

princípio geral da destinação econômica dos bens ao seu titular, (iii) ao conceito de 

indenização nos limites do dano e (iv) os disformes e inseguros53 critérios jurisprudenciais 

para a quantificação do dano moral, as funções e limites do instituto da responsabilidade 

civil têm suscitado o aprofundamento do tema dos lucros indevidos, em busca de soluções 

                                                           
52 “Não é de hoje que se obtém enriquecimento a partir da utilização desautorizada da imagem alheia. De 

fato, desde o incremento das técnicas massivas de apropriação da imagem e reprodução dela para fins 

comerciais, tem-se o grave problema da lesão impingida ao titular do direito à imagem. E o tema, que não 

é novo, tem despertado uma grande atenção por parte da doutrina, porém, sob o prisma da 

responsabilidade civil, ja que as novas tecnologias vêm proporcionando diuturnas lesões patrimoniais e 

morais à imagem em ritmo cada vez mais acelerado. Se, antes, a imagem podia ser captada pelas lentes 

indiscretas de uma máquina fotográfica, hodiernamente se pode captá-la pelos mais triviais aparelhos de 

telefonia celular, que ainda podem compartilhar imagens, inclusive por intermédio de vídeos” (LINS, 

Thiago. O lucro da intervenção e o direito à imagem. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2016. p. 7), e “Por tal 

razão é que a expansão dos danos causados ao consumidor, e os seus respectivos mecanismos de tutela, 

são normalmente associados a fatores de desenvolvimento das técnicas publicitárias e de marketing. Tato 

é que a publicação de matérias injuriosas ou difamatórias em revistas de escândalos tornou-se um 

verdadeiro business: os veículos preferem aposta que a venda colossal de seus exemplares gerará uma 

receita bem maior do que eventual condenação judicial” (LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade 

civil: de um direito de danos a um direito das condutas lesivas, cit., p. 9).  
53   A este propósito: LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito 

das condutas lesivas: São Paulo, Atlas, 2012 e Tereza Ancona Lopez: “(...) o que vemos é uma 

jurisprudência titubeante que para fatos iguais estabelece indenizações completamente diferentes. Hoje 

no Brasil, nao existe limitação legal ao quantum indenizatório do dano moral. Dá-se a quantia que 

compense os sofrimentos, constrangimentos e humilhações advindos daquele fato específico. Sem dúvida, 

a partir da Constituição Federal, de 1988, instalou-se a indústria da indenização do dano moral (reforçada 

pelo Código de Defesa do Consumidor) e criou-se com isso grande insegurança social, pois os 

profissionais liberais e as empresas, mas também os particulares que venham a ser reús em ação de 

indenização, nunca saberão se ficarão na pobreza após o ocorrido” (Principais linhas da responsabilidade 

civil no direito brasileiro contemporâneo, cit., p. 147). 
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adequadas ao preceito jurídico de não se obter vantagem de uma lesão ou do uso indevido 

de patrimônio alheio.  

O sistema jurídico brasileiro ainda não tem uma solução uniforme para essa 

problemática e, de modo ordinário, a jurisprudência nacional54, imbuída em fazer justiça e 

remover os reflexos do ilícito, tem alocado o problema do lucro intrínseco à lesão, individual 

ou coletiva, no âmbito da quantificação do dano, solução que para muitos55 não se 

                                                           
54  APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COLETIVA. FRAUDE 

DO LEITE. OPERAÇÃO “LEITE COMPENSADO IV”. ADULTERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

DE PRODUTO COM VÍCIO DE QUALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

CONFIGURADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRODUTOS INADEQUADOS PARA O 

CONSUMO. FALHA NO PRODUTO E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIZAÇÃO 

DA RÉ POR DANOS MORAIS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. A OFERTA DE LEITE IMPRÓPRIO AO CONSUMO 

HUMANO É GRAVE O SUFICIENTE PARA PRODUZIR INTRANQUILIDADE SOCIAL E RISCO 

DIRETO À SAÚDE DOS CONSUMIDORES A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO EM EXPRESSIVO 

VALOR A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO. CONDENAÇÃO GENÉRICA A TÍTULO DE 

INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, PENDENTE DE POSTERIOR LIQUIDAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. ARTIGOS 81, III, 91, 95 E 97 DO CDC. CONSOLIDAÇÃO DA MULTA. 

POSSIBILIDADE. PRELIMINAR RECURSAL REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU 

DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul. Acórdão n. 0206468-93.2017.8.21.7000. 15ª Câmara Cível. Relator, Desembargador 

Adriana da Silva Ribeiro. Rio Grande do Sul, julgamento 12.03.2018, DJ 20.03.2018.. Com destaque para 

a seguinte passagem do acórdão: “Segundo dispõe o art. 944 do Código Civil, 'a indenização mede-se pela 

extensão do dano'. A extensão do dano é medida considerando o bem ou interesse jurídico lesado (honra, 

imagem, intimidade, saúde, etc.), a gravidade do dano (pequeno, médio ou grande) e a duração do dano 

(temporário, de curto, médio ou longo prazo, ou permanente). A este respeito do arbitramento do dano 

moral, são as ponderações exaradas pelo eminente Sergio Cavalieri Filho, in Programa de 

Responsabilidade Civil, 2. ed., 4. tir., rev., aum. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 81-82, 

in verbis: 'Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro 

cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A 

indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e 

nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, 

também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do 

julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. 

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu 

prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do 

sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais 

do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes'. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, assim como levando em conta os parâmetros utilizados por esta Corte 

em casos similares, entendo que o valor fixado a título de danos morais coletivos deva ser majorado para 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE 

COMBUSTÍVEL ADULTERADO DEVIDAMENTE COMPROVADA. LAUDO TÉCNICO E 

BOLETIM DE ANÁLISE EMITIDO PELO IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. 

PRODUTO IMPRÓPRIO ARREMESSADO À VENDA, O QUE ALICERÇA REPARAÇÃO POR 

DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS, INDIVIDUAIS E COLETIVOS – ART. 6º, INCISO VI, DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA EM TÍTULO DE PREJUÍZO 

EXTRAPATRIMONIAL COLETIVO FIXADA EM R$ 50.000,00 – REVERTIDOS AO FUNDO 

ESTADUAL DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS. SENTENÇA 

PRESERVADA. RECURSO IMPROVIDO (Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão n. 0011531-

34.2008.8.26.0348. 27ª Câmara de Direito Privado. Relator: Desembargador Tercio Pires. São Paulo, 

julgamento 24.05.2017, DJ 24.05.2017). 
55  Sérgio Savi (Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa, obra citada), Thiago Lins (O lucro da 

intervenção e o direito à imagem, obra citada) e Rodrigo da Guia Silva (Enriquecimetnos sem causa: as 

obrigações restitutórias no direito civil. São Paulo: RT, 2018). 
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conformaria com o direito brasileiro por força da acepção literal do artigo 94456 do Código 

Civil.  

Ocorre que, mesmo não sendo um fenômeno novo no âmbito do direito civil57e mais 

precisamente naquele do campo da responsabilidade, foi com o reconhecimento da 

possibilidade de indenização à lesão de bem extrapatrimonial (dano moral), com a espiral de 

lesões a esses bens, e a possibilidade da introjeção da lógica capitalista no cálculo da 

indenização dos danos58, que o tema dos lucros oriundos da intervenção no patrimônio alheio 

passou a ter maior relevância e a justificar a análise pela doutrina jurídica.  

O ato ilícito é fonte da relação jurídica de reparação quando sua atuação sobre o 

patrimônio de outrem causa perdas patrimoniais ou lesão a direito extrapatrimonial59. No 

                                                           
56  Art. 944 do Código Civil brasileiro: “A indenização mede-se pela extensão do dano”. 
57 Em 1950, Rodolfo Sacco, na Itália, se debruçou sobre o tema (L’arricchimento ottenuto mediante fatto 

ingiusto). Em Portugal, no ano de 1970, Francisco Manuel Pereira Coelho (O enriquecimento e o dano) 

também apontou para as consequências econômicas positivas da lesão. 
58  A limitação do ressarcimento pelo dano do lesado constitui um adequado cumprimento do dever de 

prevenir, pois na lógica da análise econômica do direito, a indenização que exceda a lesão induz, em regra, 

a um comportamento ineficiente. Exceção a essa regra, segundo Gerhard Wagner, seria a restituição da 

vantagem econômica oriunda de fato ilícito e doloso. Ele propõe a esse respeito que seria uma forma de 

sanção autônoma, a ser incluída entre os efeitos da responsabilidade civil. Haveria, portanto, na função de 

prevenção a base para o deferimento dos lucros quando a lesão recair sobre bens insuscetíveis de avaliação 

pecuniária. Outra hipótese a transpassar a indenização limitada ao dano, seria a hipótese de dano 

individual com indenizações calculadas em razão de um múltiplo do dano em litígio, (multiplicação da 

indenização para múltiplos lesados, ações individuais de repercussão coletiva). O foco, sob o prisma da 

análise econômica do direito é a função preventiva da responsabilidade civil e para tanto, os punitive 

damages seriam eficazes. Prevenção se fundaria no menor custo da segurança em face dos custos da lesão. 

Na perspectiva da eficiência econômica, seria possível ser excluído o dever de indenizar se as despesas 

associadas à prevenção da lesão excedessem os danos previsíveis. Sob essa perspectiva meramente 

economicista poderia o lesante escapar à indenização. Por isso, Calabresi atesta que essa lógica da 

eficiência não é suficiente e cita a ação do Ford Pinto, onde vidas foram subtraídas porque esses danos 

eram mais econômicos do que a mudança do projeto para alocar o tanque de combustíveis. A defesa da 

empresa foi a lógica econômica dessa conta de subtração. E, por isso, Calabresi afirma que, nessas 

hipóteses, a responsabilidade é objetiva em função da “escolha trágica” do agente. E desenvolve o 

raciocínio apontando para os custos do Estado para salvar vidas, por isso, em determinadas situações a 

análise não é só de eficiência, porque dependendo dos valores em jogo, a solução escapa a uma lógica 

matemática. Por isso, para Henrique de Sousa Antunes, o dever de ressarcir lucros e ainda os punitive 

damages em valores superiores aos obtidos com o dano seriam vinculados à função preventiva, porque o 

dano é superado em harmonia com outros critérios, entre eles, o grau de reprovabilidade da conduta do 

agente (ANTUNES, Henrique Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de efeitos punitivos entre as 

consequências da responsabilidade civil extrapatrimonial, cit., p. 26-31). 
59  Súmula 403 STJ: “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de 

imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”. Com a seguinte emenda do julgado que lhe deu 

origem: DIREITO À IMAGEM. MODELO PROFISSIONAL. UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. 

DANO MORAL. CABIMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE. QUANTUM. FIXAÇÃO NESTA 

INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS. I – O DIREITO À IMAGEM REVESTE-

SE DE DUPLO CONTEÚDO: MORAL, PORQUE DIREITO DE PERSONALIDADE; 

PATRIMONIAL, PORQUE ASSENTADO NO PRINCÍPIO SEGUNDO O QUAL A NINGUÉM É 

LÍCITO LOCUPLETAR-SE À CUSTA ALHEIA. II – EM SE TRATANDO DE DIREITO À IMAGEM, 

A OBRIGAÇÃO DA REPARAÇÃO DECORRE DO PRÓPRIO USO INDEVIDO DO DIREITO 

PERSONALÍSSIMO, NÃO HAVENDO DE COGITAR-SE DA PROVA DA EXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO OU DANO, NEM A CONSEQUÊNCIA DO USO, SE OFENSIVO OU NÃO. III – O 
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entanto, o ato de interferência no direito de outrem, que não necessariamente cause danos, 

pode ser também fonte de ganhos, seja porque representa uma economia de recursos ou 

porque importa em aumento do patrimônio do ofensor. A essa consequência da lesão, voltada 

não necessariamente para os prejuízos da vítima, mas sim para os benefícios do ofensor, a 

doutrina e a jurisprudência vêm denominando normalmente 'lucros do ilícito', 'ilícito 

lucrativo' e 'lucros da intervenção'60. 

                                                           
DIREITO À IMAGEM QUALIFICA-SE COMO DIREITO DE PERSONALIDADE, 

EXTRAPATRIMONIAL, DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO, POR PROTEGER O INTERESSE QUE 

TEM A PESSOA DE OPOR-SE À DIVULGAÇÃO DESSA IMAGEM, EM CIRCUNSTÂNCIAS 

CONCERNENTES À SUA VIDA PRIVADA. IV – O VALOR DOS DANOS MORAIS PODE SER 

FIXADO NA INSTÂNCIA ESPECIAL, BUSCANDO DAR SOLUÇÃO DEFINITIVA AO CASO E 

EVITANDO INCONVENIENTES E RETARDAMENTO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. (STF. Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 230.268-SP (2001/0104907-

7). Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgamento 11.12.2002, DJ 04.08.2003).  
60  TJSP, o Desembargador Cláudio Godoy sustenta: “E aí o segundo ponto a realçar, inclusive a refletir-se 

também na questão do dano moral. Não se entende possa ficar ao largo da consideração sobre o assunto a 

necessidade de repressão ao que se vem chamando de ilícito lucrativo. Passando em revista a doutrina 

erigida sobre o assunto, Daniel Levy colhe definição de Rodolphe Mésa, segundo a qual, “no contexto 

dos comportamentos antijurídicos, a teoria do ilício lucrativo leva o agente a estimar as perdas inerentes 

à sua condenação, confrontando-as com os benefícios previsíveis que a concretização da atividade ilícita 

pode gerar; é somente se a receita ilícita for maior do que o montante da sanção que o sujeito agirá, 

decidindo, em total conhecimento de causa e no âmbito de uma preocupação de racionalidade econômica, 

transgredir a regra de direito” (Responsabilidade civil. De um direito dos danos a um direito das condutas 

lesivas. Atlas, 2012. p. 108). Daí ponderar o autor, agora com base inclusive em proposta legislativa do 

direito francês, que “a teoria do ilícito lucrativo tem como objetivo atuar no desequilíbrio dessa fórmula 

malévola. A desproporção entre uma condenação tradicional da restitutio in integrum e os lucros hoje 

auferidos com alguns ilícitos exige uma revisão de conceitos. Tanto que, no esforço europeu de luta contra 

a pirataria, recorrentemente aparece o problema da contingencialização desses ilícitos.” (Op. cit., p. 109). 

Por isso a necessidade de recompreensão da ideia de indenização à luz de uma forçosa ocupação da 

responsabilidade civil acerca de tais problemas” (Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão 1008276-

92.2017.8.26.0006. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: Desembargador Claudio 

Godoy. São Paulo, julgamento 28.09.2018, DJ 28.09.2018). No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cuevas a propósito do julgamento REsp 1.335.624/RJ, 3ª T., DJ 18.03.2018. 
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3. AS SOLUÇÕES NO CONTEXTO DO DIREITO COMPARADO 

 

 

No direito comparado, é possível identificar o problema dos lucros oriundos da 

fruição desautorizada de bens alheios (disgorgement of profits), sendo enquadrado ora no 

campo da responsabilidade civil ora no campo da restituição, seja por enriquecimento sem 

causa, seja por gestão imprópria. E no sistema anglo-saxão, por meio de categorias próprias 

daquele sistema legal, que, reunidas, formam 'o remédio com base no ganho', (gain based 

remedy), embora não se conformem a uma teoria unitária, tampouco direcionada para 

solução adequada do problema. Não há, assim, categoria própria para a tratativa desse 

problema do ressarcimento do proveito ilegal, sendo inegável, no entanto, que a matriz de 

common law, ao lado dos mecanismos inerentes ao campo da responsabilidade civil e de 

natureza punitiva, como os punitive damages e o exemplary damages, evoluiu 

consideravelmente no campo da penalização para esses fins, embora naquele sistema se 

possa também constatar uma evolução significativa no campo das obrigações restitutórias, 

que se mostram úteis para a solução dos problemas no âmbito da vedação ao enriquecimento 

injusto, o que foi, em boa parte, acompanhada pelo direito germânico61. Por sua vez, a civil 

law, especialmente o direito italiano e o direito francês, inclinaram-se para as soluções no 

campo da responsabilidade civil. Numa visão panorâmica sobre os sistemas legais, mais 

                                                           
61  “Lo studio dei rimedi restitutori di evidenziare due differenti modelli piuttosto ben contrapposti. Da un 

lato i Paesi di commom law e la Germania, dove l'importanza rivestita dall'azione di arricchimento si 

riflette nell'abbondanza di letteratuta ad essa dedicata; e dall'altro lato l'Itália e la Francia, dove il minor 

rilievo assunto dalla nostra azione e la scarsa propensione della pratica a farvi ricorso si riflettono nel 

minor numero di contributi dottrinali ad essa dedicati. (...). Sia in Germania che nei Paese di commom 

law,i vari rimedi attinenti all'arricchimento senza causa vengono ad integrare una branca sicuramente 

molto imporante del diritto privato. Vi sono autori especiliste della materia ed anche la casistica 

giurispurdenziale, a differenza di quella italiana e francese, è vastissima; segno incontrovertibile della 

notevole vitallità dell' istittuto. Nei Paese di commom law i remedi restitutori hanno inoltre assunto, 

accanto ai contract ed ai torts, un ruolo di primaria importanza nell'ambito delle fonti delle oblligazioni. 

Differente appare invece la situazione in Francia ed in Italia (GALLO, Paolo. Arricchimento senza causa. 

Milano. Giuffrè Editore, 2003. p. 43-44). Tradução livre: O estudo dos remédios restitutórios evidencia 

dois diferentes modelos no entanto bem contrapostos. De um lado, os países de common law e a Alemanha, 

onde a revestida importância da ação de enriquecimento se reflete na abundância de literatura a ela 

dedicada, e, de outro lado, a  Itália e a França, onde o menor relevo assumido da nossa ação e da escassa 

propensão da prática dela fazer recurso se refletem no menor número de contribuições doutrinárias a ela 

dedicadas. (...). Seja na Alemanha como nos países de commom law, os vários remédios atinentes ao 

enriquecimento sem causa vêm a integrar um ramo seguramente muito importante do direito privado. Há 

autores especialistas da matéria e também a casuística jurisprudencial, em diferença daquela italiana ou 

francesa, é vastíssima; sinal incontroverso da notável vitalidade do instituto. Nos países de commom law, 

os remédios restitutórios tem também assumido, ao lado do contrato e do delito, um  papel de primeira 

importância no âmbito das fontes das obrigações. Diferente aparece invés a situação na França e na Itália. 
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precisamente daqueles da civil law, não é possível identificar um tratamento satisfatório tão 

pouco orgânico do problema, sendo ele, quando presente, voltado para situações específicas, 

como aquelas da concorrência desleal, da infração ao direito da propriedade intelectual, ou 

então, dos direitos de personalidade.  

No mais e de um modo geral, o direito repudia o lucro obtido ilegalmente e por meio 

da lesão de bens de outrem, restando aos sistemas de base romana, como última tábua de 

salvação para a remoção do injusto, de forma subsidiária e não com menos dose de 

dificuldades, a aplicação do princípio que veda o enriquecimento sem causa, tido por Pietro 

Perlingieri como uma cláusula geral de fechamento do sistema, voltada para o senso de 

equidade e justiça.  

Os ordenamentos estrangeiros também não definem a origem do problema, uma vez 

que os lucros podem advir de um ilícito danoso ou mesmo de uma mera intervenção e nem 

sempre com consequências outras para o titular que não o uso ou apropriação em si do bem.  

Sob a perspectiva do agente, não chega a ser inexistente, mas é de pouca relevância 

o elemento subjetivo, se o problema é analisado sob as bases das funções meramente 

reparatórias ou restitutórias dos proveitos obtidos. As soluções voltam-se para os aspectos 

objetivos da intervenção, ou seja: a constatação da ilegalidade do proveito oriundo do uso 

ou apropriação não consensual de bens alheios e a necessidade de sua remoção, dada a 

inegável afronta ao senso de justiça.  

Entretanto, para as posições que atribuem às soluções também um caráter dissuasório 

ou punitivo, a tutela se volta para a análise e repreensão do comportamento antijurídico do 

ofensor ao oferecer a solução para o problema. Por isso, para uma primeira tratativa do tema, 

merecem atenção as soluções propostas no contexto do direito estrangeiro. 

 

3.1 No sistema legal suíço  

 

O problema da restituição dos lucros no Suíça não é tratado de maneira uniforme, e 

lá, como em outros ordenamentos de matriz romano-germânica, o intérprete, para retirar do 

patrimônio do beneficiado os lucros indevidamente por ele obtidos, socorre-se 

primordialmente do instituto da responsabilidade civil. Quando esse instituto não é suficiente 

para a remoção da vantagem ilícita e oriunda de uma lesão, o artigo 423 do código das 
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obrigações, a respeito da 'gestão de negócio imprópria', tem sido o fundamento a permitir a 

restituição do lucro em complemento ao valor da indenização. A 'gestão de negócio 

imprópria' se difere da genuína na medida em que ela depende do animus negociar aliena 

gerendi, enquanto a não genuína opera em casos nos quais alguém intencionalmente se 

aproveita dos interesses legalmente protegidos de outra pessoa em seu próprio benefício, ou 

seja, a falta de animus negociar aliena gerendi não representa um obstáculo a uma actio 

negotiorum gestorum directa.  

De modo mais específico, no campo dos direitos de personalidade, o artigo 28a, n. 

3, do Code Civil confere à vítima o direito à indenização dos danos patrimoniais e não 

patrimoniais sofridos, e também o direito à restituição do lucro obtido pelo lesante, de acordo 

com as normas sobre a 'gestão imprópria de negócios'. Essa solução do artigo 28a foi 

recepcionada em legislação esparsa para o tratamento de lucros indevidos no âmbito de 

outras situações geradoras desse problema, como é o direito de concorrência, o direito da 

propriedade intelectual e o direito à proteção de dados pessoais. Porém, embora se tenha 

nesse artigo de lei e nas legislações esparsas o reconhecimento do dever de restituição dos 

lucros, permanece a crítica da doutrina quanto à inadequação do remédio utilizado (gestão 

imprópria de negócio alheio), a justificar, segundo os autores suíços, uma alteração 

legislativa para a tratativa adequada da remoção desses proveitos. E se, por um lado, há o 

reconhecimento do problema que, no âmbito da responsabilidade civil, importa conferir à 

lesão, além das inerentes consequências danosas, a possibilidade de ela gerar também 

proveito ao ofensor, não é menos certo que o instituto da 'gestão imprópria', relegada ao fim 

de um título especial do direito das obrigações no Código Civil suíço, e de pouca evidência 

de utilidade naquele sistema legal, vem perdendo terreno para a tese que tem os alicerces do 

dever de restituir a vantagem no enriquecimento sem causa. Porém, a dificuldade de 

convivência com essa última solução doutrinária se apresenta no fato de o direito suíço 

qualificar o enriquecimento sem causa mediante o necessário empobrecimento do titular do 

direito. Por isso, os adeptos da reforma da lei defendem a inserção da restituição dos lucros 

no âmbito da responsabilidade civil, na medida em que os lucros teriam por causa um ato 

culposo do agente e cuja ilicitude, segundo Henrique Sousa Antunes, compreenderia 

(...) a violação de um direito absoluto, nomeadamente, as ofensas aos direitos de 

personalidade e de propriedade, sobre bens corpóreos ou incorpóreos, a violação 

de interesses legalmente protegidos e, ainda violação de direitos de crédito. A 



52 

 

exigência da culpa acompanha o pressuposto subjetivo da responsabilidade civil, 

de que a restituição do lucro mais não é do que um dos seus efeitos62. 

Assim, o sistema suíço tem regras estabelecidas para a problemática dos lucros 

oriundos do ilícito ou da intervenção segundo uma tutela específica de bens. No mais, e de 

modo geral, o tema é tratado de modo assistemático e valendo-se de institutos não 

devidamente apropriados ao fim específico da remoção dos proveitos advindos da lesão ou 

da intervenção em bens alheios.  

 

3.2 No sistema legal alemão 

 

A responsabilidade civil no direito alemão tem raízes eminentemente compensatórias 

no campo dos direitos não patrimoniais. Essa concepção acabou por condicionar o alcance 

da reparação dos danos extrapatrimoniais, excluindo-se dessa característica a violação da 

honra, que remonta suas origens a actio romana de matriz punitiva. Com base no difícil 

terreno da análise da responsabilidade civil dos danos extrapatrimoniais e depois dos de 

propriedade intelectual, a jurisprudência alemã, diante da evidenciada lucratividade de 

alguns ilícitos, promoveu uma revisão do conceito do dever de indenizar, antes estritamente 

limitado a compensar a vítima das consequências da lesão. Com a lesão de bens 

extrapatrimoniais e a evidência lucrativa dessas lesões, as cortes alemãs passaram a admitir 

que à vítima coubessem os lucros da lesão, quando presentes. A decisão que promoveu essa 

reformulação conceitual no âmbito do direito da responsabilidade civil dos danos 

extrapatrimoniais foi o pedido de indenização feito por um conhecido ator, Paul Dahlke, 

fundado no uso abusivo de sua imagem para fins publicitários. No caso, o ator aceitou posar 

para um fotógrafo ao lado de um veículo, desconhecendo a posterior finalidade de anúncio 

publicitário feito da fotografia por uma concessionária autorizada. Assim, a publicidade se 

deu também à custa dos valores imanentes à imagem do autor, por ele construída junto ao 

público ao longo de sua carreira. Como se tratava de alguém conhecido, com imagem pública 

e que, dada a profissão da vítima, possuía notório cunho comercial, o tribunal aplicou ao 

caso a teoria da 'ficção do acordo', para determinar uma indenização em valores equivalentes 

àqueles que o ator teria anuído para a campanha publicitária. Essa solução, albergada no 

quantum da indenização do dano extrapatrimonial, deu início aos novos parâmetros da 

                                                           
62  ANTUNES, Henrique Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de efeitos punitivos entre as consequências 

da responsabilidade civil extrapatrimonial, cit., p. 249-250. 
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responsabilidade civil para admitir que, além de indenizar o lesado, a condenação se voltasse 

para remover o enriquecimento do ofensor. Assim, sob o pressuposto de um 'acordo ficto', 

tendo como base os valores que seriam cobrados pelo ator da sua imagem, o tribunal não só 

compensou a vítima, mas sobretudo removeu do ofensor os lucros indevidos e oriundos da 

economia advinda com o não pagamento do uso comercial da imagem. Essa decisão foi 

confirmada pela corte constitucional alemã, que, anos mais tarde, voltou à discussão dos 

ilícitos lucrativos decorrentes da violação de direitos extrapatrimoniais, por uso abusivo de 

imagem de pessoa não notória e, portanto, sem que o direito de imagem gozasse de um valor 

comercial em si. A imagem da vítima, homem do público, fora captada num evento hípico e 

utilizada para uma campanha publicitária de produto relacionado à virilidade masculina. 

Nessa situação que tem contornos diversos do primeiro caso, dada a qualidade do direito de 

imagem analisado, o Supremo Tribunal Federal alemão optou por seguir a anterior 

orientação e aplicou novamente a teoria da 'ficção do acordo', cujos valores foram 

determinados na decisão de origem embora não se tratasse de pessoa notória. Tal decisão 

serviu para ratificar o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto os proveitos 

oriundos de um ato lesivo, no sentido de a condenação abarcar não só a compensação da 

vítima de dano extrapatrimonial, mas servir de instrumento para também remover os 

proveitos econômicos da lesão, os quais não podem ficar na esfera patrimonial do ofensor, 

dada a vedação legal do aproveitamento de bens alheios63. A construção jurisprudencial 

rumou, deste modo, para a concepção de um dano presumido por força da utilização lucrativa 

de direito extrapatrimonial alheio. Entretanto, foi com a decisão a respeito da violação dos 

direitos de personalidade da Princesa Carolina de Mônaco, pela publicação de sua imagem 

em um tabloide e igualmente decidida em sede do Supremo Tribunal Federal, que a corte 

firmou o entendimento quanto ao dever de restituir o proveito obtido, e a indenização da 

lesão aos direitos extrapatrimoniais tomou forma para remover os lucros auferidos pelo 

ofensor. A seu turno, quanto aos direitos de propriedade intelectual, o Supremo Tribunal 

Federal alemão, atento ao proveito oriundo da lesão, ressignificou a indenização ao 

possibilitar ao lesado a escolha entre três modos diferentes de ele obter o quantum 

condenatório para a compensação do seu dano e a remoção do lucro indevido. O caso 

envolveu uma produtora de aparelhos musicais que, para difundir os seus produtos, 

reproduziu a melodia, obra intelectual do autor, a qual, em virtude dessa reprodução 

                                                           
63  TOBIA, Helms. Disgorgement of profits in german law. In: HONDIUS, Ewoud; JANSSEN, André (org.). 

Disgorgment of profits: gain-based remedies throughout the World. Springer, Cham, p. 471-516, 2015. p. 

491. 
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desautorizada, tornou-se um tremendo sucesso. A possibilidade de escolha do cálculo da 

compensação dada pelo tribunal consistia em: 

pedir uma indemnização pelos danos devidos ao facto ilícito; exigir o montante 

correspondente ao valor que o réu lhe teria, provavelmente, pago pela aquisição 

dos direitos de reprodução, na hipótese de inexistência de danos, ou, de qualquer 

modo, se essa fosse uma alternativa mais conveniente ao autor, beneficiar da 

restituição dos proveitos obtidos com a utilização ilegítima da criação 

intelectual64.  

Essas foram as soluções que abriram a discussão do tema no âmbito do direito 

alemão, que passou a legislar sobre os proveitos ilícitos de modo esparso e antes mesmo da 

Diretiva da Comunidade Europeia de 29 de abril de 200465. Na legislação alemã, o 

disgorgement of profits66 geralmente se refere à totalidade de ativos atribuíveis ao infrator 

                                                           
64  ANTUNES, Henrique Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de efeitos punitivos entre as consequências 

da responsabilidade civil extrapatrimonial, cit., p. 255.  
65  Diretiva 2004/48 CE –Para reparar o prejuízo sofrido em virtude de uma violação praticada por um 

infrator que tenha desenvolvido determinada atividade, sabendo, ou tendo motivos razoáveis para saber 

que a mesma originaria essa violação, o montante das indenizações por perdas e danos a conceder ao 

titular deverá ter em conta todos os aspectos adequados, como os lucros cessantes para o titular, ou os 

lucros indevidamente obtidos pelo infrator, bem como, se for caso disso, os eventuais danos morais 

causados ao titular. Em alternativa, por exemplo, quando seja difícil determinar o montante do prejuízo 

realmente sofrido, o montante dos danos poderá ser determinado a partir de elementos como as 

remunerações ou direitos que teriam sido auferidos se o infractor tivesse solicitado autorização para 

utilizar o direito de propriedade intelectual em questão; trata-se, não de introduzir a obrigação de prever 

indenizações punitivas, mas de permitir um ressarcimento fundado num critério objetivo que tenha em 

conta os encargos, tais como os de investigação e de identificação, suportados pelo titular.  
66  A palavra “Disgorgment” é definida pelo Cambridge Dictionary como “a situation in which a person or 

organization is forced to pay back money that they have made in an illegal way”, revelando estar enrustida 

na palavra a ideia de ilicitude. Neste sentido, “Disgorgement of Profits”, que ao pé da letra poderia ser 

traduzido como restituição do lucro, em verdade acaba por significar restituição do proveito ilicitamente 

obtido. (Cambridge Dictionary. Disponível em: <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles>. 

Acesso em: 22 set. 2018). Conceito esse adotado neste trabalho. Ainda quanto aos possíveis significados, 

Tobias Helms, esclarece: “Disgorgement of profits can be viewed as the opposite of a damages claim. 

While damages compensate the loss that an aggrieved party has suffered, disgorgement of profits serves 

to restore the benefit gained by a person who illegally encroached on another person's rights. However, 

the concept of disgorgement of profits is not as clear as it seems at first glance because the profits gained 

from the infringement can be assessed in two different ways: on the one hand, an illegal benefit can be 

seen as the entirety of the assets that have accrued to the infringer as a result of the infringement; 

alternatively, an illegally gained benefit can be seen in the sum of money the infringer avoided paying by 

using another person's right without authorisation”. Tradução livre: O “disgorgement of profits” pode ser 

visto como o oposto de uma reivindicação de danos. Enquanto as indenizações compensam a perda que 

uma parte prejudicada sofreu, o restabelecimento dos lucros serve para restaurar o benefício obtido por 

uma pessoa que invadiu ilegalmente os direitos de outra pessoa. Contudo, o conceito de restituição de 

lucros não é tão claro como parece à primeira vista, porque os lucros obtidos com a infração podem ser 

avaliados de duas formas diferentes: (a) por um lado, um benefício ilegal pode ser visto como a totalidade 

dos ativos que tenham sido imputadas ao infrator em resultado da infração; (b) alternativamente, um 

benefício obtido ilegalmente pode ser visto na soma de dinheiro que o infrator evitou pagar usando o 

direito de outra pessoa sem autorização (HELMS, Tobias. Disgorgement of profits in german law. In: 

HONDIUS, Ewoud; JANSSEN, André (org.). Disgorgment of profits: gain-based remedies throughout 

the World. Springer, Cham, 2015. p. 220). 
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como resultado da infração e está explicitamente previsto na seção 687 (2)67-68 em conexão 

com as seções 681 e 667 do Código Civil (BGB). De acordo com estas disposições, quem 

trata assunto alheio como seu, sem autorização, deve entregar o proveito obtido. Esta forma 

de responsabilidade é conhecida como gestão de negócio (negotiorum gestio) não genuína. 

A lei alemã prevê explicitamente o reembolso de lucros como uma forma especial de 

compensação para vários tipos diferentes de infrações. O tema genericamente tratado no 

BGB sob a forma de gestão imprópria, encontra tratamento mais específico em legislação 

própria e segundo os interesses tutelados. Assim, no campo dos direitos imateriais e em 

estatutos próprios são encontradas soluções que visam à remoção dos lucros oriundos de 

infrações, sendo eles destacados no âmbito dos possíveis critérios de definição da 

compensação. Deste modo, no âmbito da lei dos direitos de autor (Urheberrechtsgesetz), 

restou consagrada a possibilidade de a indenização se valer não só dos danos causados, mas 

igualmente dos lucros obtidos com a violação do direito. Contudo, exigir provas precisas dos 

danos reais sofridos pela parte lesada é algo de todo irrealista, como nos casos em que há 

violação de direitos intangíveis, em que a parte lesada não sofre danos palpáveis diretos e, 

ainda, estes direitos podem ser usados e ou explorados sem reservas pelo seu titular. Do 

mesmo modo, por vezes, é de todo impossível se precisar o ganho que a parte prejudicada 

efetivamente perdeu ou deixou de ganhar com a lesão. E ainda no campo das perdas pela 

apropriação indevida dos direitos de terceiros, se a indenização se limitar aos danos 

específicos que possam ser demonstrados, a sanção pode não ser eficaz ante as funções da 

                                                           
67  German Civil Code (BGB) Section 687 (2) If a person treats the business of another person as his own 

although he knows that he is not entitled to do so, then the principal can assert claims resulting from 

sections 677, 678, 681 and 682. If he asserts them, then he is under a duty to the voluntary agent under 

section 684 (1). Disponível em:< http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Codigo-Civil-

Alemao-BGB-German-Civil-Code-BGB-english-version.pdf>. Acesso em: 22 set. 2018. Tradução livre: 

Código Civil Alemão (BGB) Seção 687 (2) Se uma pessoa trata os negócios de outra pessoa como seus, 

embora saiba que não tem o direito de fazê-lo, então o principal pode reivindicar o disposto nas seções 

677, 678, 681 e 682. Se ele as afirma, então ele está sob o dever do agente voluntário sob a seção 684 (1). 
68  “But Section 687(2) BGB is actually not particularly relevant in practice: the prevailing opinion is that it 

does not apply to intentional breaches of contract, while the most important instance where it might apply 

– the infringement of intangible property rights – is covered by other, more specific claims which 

alreadyprovide for disgorgement of profits where the infringement was merely negligent.. The practical 

use of the provision is further diminished by the fact that, according to the wording of section 687(2) 

BGB, Geschäftsanmaßung is not given with just any intentional infringement of another person's rights, 

but in fact requires the management of another person's affairs ('Führung eines fremden Geschäfts')”. 

Tradução livre: A BGB na verdade não é particularmente relevante na prática: a opinião predominante é 

que ela não se aplica a violações intencionais de contrato, enquanto a instância mais importante onde ela 

pode se aplicar – a violação de direitos de propriedade intangíveis – é coberta por outras demandas 

específicas que já preveem a restituição de lucros quando a infração foi meramente negligente. O uso 

prático da provisão é ainda mais diminuído pelo fato de que, de acordo com a redação da seção 687 (2) 

do BGB, a Geschäftsanmaßung não é dada com qualquer violação intencional dos direitos de outra pessoa, 

mas de fato requer a administração dos negócios de outra pessoa. ('Führung eines fremden Geschäfts') 

(HELMS, Tobias. Disgorgement of profits in german law, cit., p. 220). 
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responsabilidade civil. Por isso, a solução que, visando a bem reparar o dano, leva em 

consideração os lucros obtidos pela ofensa, acaba por cumprir a missão da remoção do lucro 

oriundo da ilicitude, que tanto é repudiado pelo direito. Esse aspecto, de modo similar à 

quantificação dos danos, não é de fácil aplicação, dadas as inerentes dificuldades para se 

precisar os lucros obtidos com o uso ilegítimo do bem atingido. Tanto é assim que a doutrina 

alemã se refere a essas indenizações como sendo de típica natureza compensatória69. No 

campo da lesão aos direitos de modelos e desenhos artísticos (Geschmacksmustergesetz), a 

solução, com leves nuances divergentes, segue na mesma trilha, pois, verificada a culpa leve 

do agente, o juiz poderá fixar a indenização em quantum apurado entre “a lesão e a vantagem 

patrimonial recebida pelo lesante”. Portanto, assim como na tutela dos direitos de autor, a 

proteção aos específicos direitos de modelos e desenhos assume natureza eminentemente 

compensatória, que pode encerrar em si a remoção dos proveitos ilícitos. Já na lei de 

concorrência desleal (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewrb=UWG), ao lado da 

possibilidade da condenação entre particulares, quando a lesão for intencional pelo agente e 

seus efeitos atingirem a esfera de vários interessados, o proveito econômico do ilícito pode 

ser revertido ao Tesouro público, assumindo, assim, um caráter punitivo em face do ofensor. 

Observa-se, entretanto, que no campo da violação de direitos de personalidade70 e 

                                                           
69 Henrique Sousa Antunes apud Volker Behr (Punitive damagems in American and Germand law – 

Tendencies Towards Approximation Of Apparently irreconcilable Concepts. in Chicago-Kent Law 

Review, v. 78, 2003, p.138).  
70 Nos casos de violação de direitos de personalidade a compensação parece ser vinculada a função punitiva 

e repressiva, sendo valorada não apenas pela extensão do dano. A este respeito o autor coloca: “In the 

year 1994, the Federal Supreme Court expressly emphasized that the award of damages must also reflect 

the fact that the rights of personality were infringed in order to attain a profit. The Court stated that a 'real 

deterrent effect' must be inherent in the damages such that they can 'counterbalance' the perpetrator's 

illegal gain. This case law has led to a (moderate) increase in the amounts awarded for compensation 

where media organisations in particular infringe rights of personality in contemplation of profiting 

therefrom. Even though the Federal Supreme Court does not prescribe a true disgorgement of profits 

where rights of personality have been infringed, rather treating the illegal profit as a mere factor in the 

calculation of compensation for the infringement, the similarity to disgorgement of profits as a special 

form of compensation for the infringement of intangible property rights is immediately apparent: in both 

situations disgorgement of profits is employed as a measure to ensure extensive compensation of the 

injury, thus allowing the sanction to fulfil its role as a deterrent”. Tradução livre: No ano de 1994, o 

Supremo Tribunal Federal expressamente enfatizou que a concessão de indenização também deve refletir 

o fato de que os direitos da personalidade foram infringidos para obter lucro. O Tribunal declarou que um 

“efeito dissuasivo real” deve ser inerente aos danos, de modo que eles possam “contrabalançar” o ganho 

ilegal do infrator. Esta jurisprudência conduziu a um aumento (moderado) dos montantes concedidos a 

título de compensação quando as organizações de meios de comunicação social, em especial, infringem 

os direitos da personalidade na tentativa de lucrar com isso. Embora o Supremo Tribunal Federal não 

prescreva um verdadeiro “disgorgement of profit” pela violação a direitos de personalidade, tratando, 

diversamente, o lucro ilegal como mero fator no cálculo da compensação pela infração, a semelhança com 

o “disgorgement of profit” é evidente: em ambas as situações, o reembolso dos lucros é utilizado como 

medida para assegurar uma compensação extensiva do prejuízo, permitindo assim que a sanção cumpra o 

seu papel de dissuasão. (“Führung eines fremden Geschäfts”). (HELMS, Tobias. Disgorgement of profits 

in german law, cit., p. 226). 
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concorrenciais71, o proveito ilicitamente obtido é reembolsado pela via compensatória, 

compondo fator a ser considerado no cálculo do quantum indenizatório. Por sua vez, a 

similar natureza punitiva é encontrada nos critérios da condenação no âmbito da lei 

antitruste, alterada em 2005 (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen = GWB), na qual a 

previsão da restituição dos lucros obtidos serve aos fins de parametrizar a indenização da 

parte ofendida e igualmente a sanção aplicada pela agência reguladora. Por isso, e sobre as 

previsões no âmbito do direito alemão, e as respectivas funções atribuídas às condenações, 

Henrique Sousa Antunes assevera: 

Diga-se, sumariando as críticas, que, em paralelismo com as escolhas de outros 

ordenamentos jurídicos, à inclusão do lucro entre os critérios de fixação da 

indenização falta a harmonização com a estrutura da responsabilidade civil, 

justificando, pois a adversidade de alguma doutrina que nela reconhece a 

estatuição de um corpo estranho, de natureza punitiva, à função compensatória do 

instituto. Em alternativa, serve o propósito de fundamentação da medida a 

extensão do fim preventivo da responsabilidade, dissuadindo o agente e terceiros 

da prática do facto ilícito. No entanto, conceda-se, também esta percepção da 

sanção civil é disputada, embora consensual se revele a necessidade de eliminar o 

benefício ilícito do agente. 

Continuando no campo das previsões de cunho específico e de acordo com o art. 13 

(1) da directiva de 2004, em caso de violação dos direitos de propriedade intelectual, o 

'prejuízo efectivo' (artigo 13.º, n. 1, primeiro parágrafo) deve ser compensado tendo em conta 

todos os 'aspectos adequados', incluindo 'quaisquer lucros desleais do infractor'. E ainda 

acerca da evolução do ressarcimento do proveito72, ou seja da 'restituição dos lucros obtidos' 

                                                           
71  O autor informa que a seção 33 (3) 3 da Lei contra Restrições da Concorrência (GWB), que foi reformada 

em 2005, determina que os lucros obtidos por uma corporação em violação intencional da lei antitruste 

podem ser levados em conta no cálculo danos. O “disgorgment of profits” também foi introduzido neste 

caso em reação ao fato de que um cálculo preciso do dano efetivamente sofrido nem sempre é viável, pois 

é difícil determinar como os preços de mercado teriam se desenvolvido se a lei antitruste não tivesse sido 

violada. O desafio prático persiste com as dificuldades probatórias, uma vez que apenas o lucro que 

resultou diretamente da violação da lei antitruste é restituível. Outrossim, seção 10 (1) Lei da Concorrência 

Desleal (UWG) permite que certas organizações e instituições exijam o “disgorgement of profits” fruto 

de violações intencionais de direito da concorrência à custa de um grande número de consumidores. Uma 

cláusula paralela pode ser encontrada na seção 34a da GWB para violações intencionais da lei antitruste, 

em que o montante restituído comporá o orçamento federal. 
72  “Conceptually, the idea of disgorgement of profits being a special type of compensation appears 

contradictory at first glance since disgorgement of profits is defined as the conceptual opposite of 

compensation (cf. the definition of disgorgement of profits above). However, a closer look reveals 

important similarities between the two approaches. To begin with, it is evident that illegal gains made 

through the infringement of another person's right can correspond to the damage suffered by the aggrieved 

party. But even where the profits made do not correspond to the damages suffered, the profit made through 

the illegal exploitation of another person's legal interest indicates the potential for pecuniary exploitation 

inherent in that interest. Moreover, demanding precise evidence of actual damages suffered by the 

aggrieved party is sometimes unrealistic. Particularly problematic in this context is the infringement of 

intangible rights. If, for example, a patent or a right of personality is infringed the aggrieved party suffers 

no direct tangible damage (unlike with damage to a material object). Indeed, the patent or personality right 

can still be used and/or exploited unreservedly by its holder. It is also often difficult to prove what gain 

the aggrieved party has foregone through the unauthorized use of the right by the other person. If 
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é possível dizer que, na prática, seu papel era de aplicação reduzida em casos como esses, 

porque (i) somente o lucro diretamente aferido com a exploração do interesse legal infringido 

poderia ser recuperado, e (ii) o infrator poderia deduzir todo custo associado ao ato infrator 

e também uma proporção de sua sobrecarga geral, fatores que tornavam o cálculo incerto e, 

portanto, mostrava-se mais simples para a parte lesada exigir uma indenização no montante 

que o infrator teria de pagar se tivesse adquirido uma licença para explorar o respectivo 

interesse legal. Essa solução não se mostrava adequada perante a tutela dos direitos e a 

possível aquisição 'forçada' de bens, atestando a necessidade de ser intensificada a tutela 

preventiva e de desestímulos contra tais ilicitudes. Tanto que, em 2000, sobreveio decisão 

da Suprema Corte Alemã73, cujo teor determinou que as despesas gerais do infrator não 

poderiam mais ser deduzidas, apenas os custos específicos da exploração do direito alheio, 

por exemplo, materiais, produção, custos administrativos e de distribuição seriam dedutíveis. 

Esta decisão mudou completamente a importância dos pedidos de restituição de lucros, o 

qual, em alguns campos, dada a natureza do bem violado, tornou-se inclusive a prática 

predominante. No mais, e ainda no contexto do direito alemão, cumpre registrar que o dever 

de restituir pode advir da violação de deveres específicos, como os deveres do fiduciário, 

sobretudo o dever de buscar exclusivamente os interesses do beneficiário (como no caso de 

sócios, conselheiros ou administradores)74. As infrações mais comuns são aceitação de 

                                                           
compensation were to be confined to specific damages that can be shown by the aggrieved party this 

would run the risk of having no effective sanction for such infringements in the abovementioned types of 

cases”. Tradução livre: Conceitualmente, a ideia de que o “disgorgment of profit” são um tipo especial 

de compensação parece contraditória à primeira vista, já que o desperdício de lucros é definido como o 

oposto conceitual da compensação (cf. a definição de restituição de lucros acima). No entanto, um olhar 

mais atento revela semelhanças importantes entre as duas abordagens. Para começar, é evidente que os 

ganhos ilegais cometidos através da violação do direito de outra pessoa podem corresponder ao dano 

sofrido pela parte lesada. Mas mesmo quando os lucros obtidos não correspondem aos danos sofridos, o 

lucro obtido através da exploração ilegal do interesse legal de outra pessoa indica o potencial de 

exploração pecuniária inerente a esse interesse. Além disso, exigir provas precisas dos danos reais sofridos 

pela parte lesada é por vezes irrealista. Particularmente problemático neste contexto é a violação de 

direitos intangíveis. Se, por exemplo, uma patente ou um direito de personalidade for infringido, a parte 

prejudicada não sofrerá danos tangíveis diretos (ao contrário dos danos a um objeto material). De fato, o 

direito de patente ou personalidade ainda pode ser usado e/ou explorado sem reservas pelo seu titular. 

Também é difícil provar o ganho que a parte prejudicada perdeu por meio do uso não autorizado do direito 

pela outra pessoa. Se a indemnização se limitasse a danos específicos que possam ser demonstrados pela 

parte prejudicada, tal correria o risco de não ter uma sanção eficaz para tais infrações nos tipos de casos 

acima mencionados (HELMS, Tobias. Disgorgement of profits in german law, cit., p. 224).  
73  HELMS, Tobias. Disgorgement of profits in german law, cit., p. 225). 
74  “Unconditional trust in the loyalty and trustworthiness of the fiduciary is therefore essential for granting 

such an influential position. However, this trust is destroyed where the fiduciary exploits his position to 

his own benefit. Where a breach of duty is constituted by the breaching party achieving a benefit for 

himself the law's reaction cannot be anything other than to deprive him of that benefit”. Tradução livre: 

Confiança incondicional na lealdade e confiabilidade do fiduciário é, portanto, essencial para a concessão 

de uma posição tão influente. No entanto, essa confiança é destruída quando o fiduciário explora sua 

posição em benefício próprio. Quando uma violação do dever é constituída pela parte infratora que obtém 
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suborno de terceiros, exercício de atividade econômica em concorrência com o beneficiário 

ou a utilização dos recursos para benefício próprio.  

Embora existam disposições explícitas para restituição de lucros apenas em relação 

à proibição de concorrência (Wettbewerbsverbote, cf. section 61 (1) do Commercial Code 

(HGB); section 113 (1) HGB; section 88 (2) da Companies Act (AktG)), segundo Tobias 

HELMS75, pode ser encontrado na lei alemã um princípio geral, que determina que as 

violações dos deveres fiduciários impliquem no restabelecimento dos lucros obtidos com a 

tal prática. Assim, as regras do restabelecimento dos proveitos obtidos, na lei alemã, não 

podem ser conduzidas a um tratamento unitário. Diversamente, três são as possíveis 

abordagens. A justificativa para ordenar o restabelecimento dos lucros ilicitamente 

conquistados à custa de outrem pode ser: (i) o intencional e calculado proceder do infrator 

que gera intencionalmente um risco e que foge da perspectiva (normal) de responsabilidade 

por danos76; (ii) a natureza específica do dever legal infringido, e (iii) a necessidade de 

compensar os danos sofridos pela violação da propriedade intangível ou dos direitos de 

personalidade. Valendo consignar que, nessa última hipótese, a responsabilidade apenas 

pelos danos individualmente comprovados se mostra inadequada, resultando estruturalmente 

em uma subcompensação da parte lesada. 

 

                                                           
um benefício para si mesma, a reação da lei não pode ser outra coisa senão privá-lo desse benefício 

(HELMS, Tobias. Disgorgement of profits in german law, cit., p. 223). 
75 HELMS, Tobias. Disgorgement of profits in german law, cit., p. 219-231. 
76 “But Section 687(2) BGB is actually not particularly relevant in practice: the prevailing opinion is that it 

does not apply to intentional breaches of contract3, while the most important instance where it might apply 

– the infringement of intangible property rights – is covered by other, more specific claims which 

alreadyprovide for disgorgement of profits where the infringement was merely negligent.. The practical 

use of the provision is further diminished by the fact that, according to the wording of section 687(2) 

BGB, Geschäftsanmaßung is not given with just any intentional infringement of another person's rights, 

but in fact requires the management of another person's affairs ('Führung eines fremden Geschäfts')”. 

Tradução livre: A BGB na verdade não é particularmente relevante na prática: a opinião predominante é 

que ela não se aplica a violações intencionais de contrato, enquanto a instância mais importante onde ela 

pode se aplicar – a violação de direitos de propriedade intangíveis – é coberta por outras demandas 

específicas que já preveem a restituição de lucros quando a infração foi meramente negligente. O uso 

prático da provisão é ainda mais diminuído pelo fato de que, de acordo com a redação da seção 687 (2) 

do BGB, a Geschäftsanmaßung não é dada com qualquer violação intencional dos direitos de outra pessoa, 

mas de fato requer a administração dos negócios de outra pessoa (“Führung eines fremden Geschäfts”). 

(HELMS, Tobias. Disgorgement of profits in german law, cit., p. 220). 
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3.3 No sistema legal francês 

 

Na França, o tema do proveito indevido é debatido no âmbito da responsabilidade 

civil, embora não haja legislação específica para o tema, apesar das recentes alterações no 

campo das obrigações77. Historicamente, coube à jurisprudência a construção de medidas 

visando à supressão do proveito oriundo da lesão ou intervenção a bens alheios. Mas é fato 

que o problema, acentuadamente tratado no âmbito da indenização dos direitos de 

personalidade e principalmente da concorrência, também teve o seu viés na moralização da 

ordem econômica78. 

Em alguns setores como o direito da propriedade intelectual, o direito material 

francês prevê explicitamente a distribuição dos lucros ilícitos, mas não há uma 

previsão geral que permita a restituição em si. Muitos acadêmicos e comentaristas 

criticam essa abordagem setorial e defendem uma reforma das sanções decorrentes 

da responsabilidade civil, assim como para prever uma disposição geral relativa à 

restituição desses danos. No entanto, as propostas de lei neste tema, mesmo após 

a recente alteração das Ordonnance 131 de 10 de fevereiro de 2016), diferem em 

vários aspectos. Enquanto isso, os tribunais se servem de meios indiretos para 

evitar que o ilícito lucrativo permaneça impune dado o inegável senso de injustiça 

que nele se contém. Entretanto, a doutrina francesa é firme no sentido de uma 

necessária previsão no Código Civil, de caráter geral para fins de se atender à 

segurança jurídica79. 

                                                           
77  (2005) Projeto de reforma do art. 1.371, do Código Civil: o lucro ilícito deveria ser penalizado por meio 

dos punitive damages. Contudo, esse texto foi severamente criticado por confundir o direito civil com o 

direito penal, distorcendo a responsabilidade civil com o acréscimo de um mecanismo repressivo. Os 

senadores Anziani e Beteille então recomendaram, em um relatório entregue em 2009, que esses mesmos 

danos punitivos se dirigissem ao ilícito lucrativo e isso mais tarde apareceu em um projeto de lei para 

reformar a lei de responsabilidade civil.77 Mas, novamente, o projeto de artigo 1386-25 não cumpria o 

objetivo de restituir todos os lucros ilícitos, porque o texto dispunha que o montante total dos danos nunca 

poderá exceder o dobro do que foi previsto compensação. Paralelamente, o artigo 120 de um anteprojeto 

de lei de reforma do direito contratual, liderado pelo Prof. Terré sob os auspícios da Academia de Ciências 

Morais, visava combater “fraudes lucrativas”, “isto é, quando uma parte intencionalmente deixar de 

cumprir a lei, preferindo arriscar-se a uma condenação e a danos, de modo a poder, por exemplo, concluir 

contratos em outro lugar, em condições mais vantajosas”. No entanto, este artigo também previa o 

restabelecimento parcial dos lucros ilícitos, o que também foi criticado. Finalmente, em 2011, outro grupo 

liderado pelo Prof. Terré propôs um projeto de lei preliminar para reformar a lei de responsabilidade civil, 

cujo artigo 54 teve como objetivo incluir um ato ilícito lucrativo. Desta vez, os lucros ilícitos não eram 

mais penalizados com “punitive damages”, conforme o pensamento de Mesa, implementando-se o “full 

disgorgement” (restituição integral). No entanto, não é certo que a redação deste texto permitiria a 

penalização das poupanças feitas, bem como os ganhos. Mas o argumento não é inatacável, porque a 

palavra “lucro” poderia ser interpretada em um sentido mais amplo, já que não há mais nenhuma dimensão 

repressiva que imponha uma interpretação estrita. É também lamentável que este texto exija que os 

tribunais escolham entre compensar os danos e distribuir os lucros ilícitos. Nenhuma dessas propostas de 

reforma até o momento deu origem a qualquer mudança real (SEJÉAN, Michel. The disgorgement of 

illicit profits in french law. In: HONDIUS, Ewoud; JANSSEN, André (org.). Disgorgement of profits: 

gain based remedies throughout the World. Suíça: Springer, 2015. p. 121-134). 
78  Henrique Sousa Antunes, apud Christelle Countant-Lapaluz (Le principe de la reparátion in intègrale en 

droit privè, Aux-en-Provence, 2002, p. 399.  
79  “In some sectors, such as intellectual property law, French substantive law explicitly provides that illicit 

profits may be disgorged, but there is no provision of general scope that enables such disgorgement 

damages. Many scholars and commentators criticize this sectoral approach, and advocate for a reform of 
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Em linhas gerais, o lucro ilícito, denominado pelos franceses profitable tort, vem 

tratado pela jurisprudência por meio da flexibilização da responsabilidade civil. Percebe-se 

flagrantemente essa distribuição dos lucros ilícitos no contexto da indenização por lesão aos 

danos extrapatrimoniais, por força da difícil avaliação das consequências danosas em termos 

pecuniários. Como os juízes têm autoridade para definir a extensão dos danos, sem a 

possibilidade de revisão pela Corte de Cassação, a indenização, tendo por base a restituição 

pelo lucro ilícito havido, pode ser considerada na fixação da compensação pecuniária à 

vítima. Destaca-se, em especial, a violação dos direitos de personalidade por meio da 

imprensa, onde o Tribunal de Cassação decretou por quase 20 anos, com base no Artigo 9 

do Código Civil, que a constatação de prejuízo não é sequer exigida para que a indenização 

seja concedida. Os danos são, portanto, separados da avaliação da perda, porque a violação 

do direito, por si só, é suficiente para justificar a concessão da compensação. O mesmo 

procede com relação ao direito à privacidade e à imagem, pois parece difícil identificar um 

nexo causal preciso entre a publicação ilícita e os ganhos obtidos com a violação do direito 

do autor. Com isso e dadas as inerentes dificuldades para a aferição da extensão do dano 

extrapatrimonial, é possível se afirmar a presença de uma discreta e imperfeita mudança da 

função meramente reparatória da indenização para atribuir a ela o concomitante papel de 

restituir o lucro ilícito. Neste esforço da jurisprudência para remover a injustiça do lucro 

ilícito se encontram ainda decisões nas quais, ao distribuir a verbas de sucumbência, o juiz 

se baseia na equidade para 'punir' o ofensor, visando, com isso, coibir o proveito econômico 

do ilícito. 

No campo ainda da solução via responsabilidade civil situam-se os chamados 

microdanos, os quais se referem às mínimas lesões causadas repetidamente a uma massa 

homogênea de vítimas. Essas lesões são facilmente verificáveis nas relações de consumo, 

                                                           
the sanctions regarding profitable tort, as well as for a general provision regarding disgorgement damages. 

However, the proposals of reform differ from each other in many ways. Meanwhile, trial courts use 

roundabout means to avoid that profitable tort remain unpunished. For the sake of legal certainty, a 

provision in the Civil Code, preferably of a general scope, is needed” (SEJÉAN, Michel. The 

disgorgement of illicit profits in french law, cit., p. 121). Tradução livre: Em alguns setores, como o 

direito de propriedade intelectual, a lei substantiva francesa prevê explicitamente que os lucros ilícitos 

podem ser expurgados, mas não há disposição de alcance geral que permita a restituição em si. Muitos 

acadêmicos e comentaristas criticam essa abordagem setorial e defendem uma reforma das sanções 

decorrentes da responsabilidade civil, bem como uma previsão geral relativa a distribuição dos lucros 

ilícitos. No entanto, as propostas de reforma diferem umas das outras de muitas maneiras. Enquanto isso, 

os tribunais usam meios indiretos para evitar que o lucro ilícito permaneça impune. Por uma questão de 

segurança jurídica, é necessária uma disposição no Código Civil, de preferência de âmbito geral. (Informa-

se ao leitor que a análise a respeito do tema no direito francês teve como base, entre outros, o citado artigo 

de Michel Sejéan, às p. 121-137). 
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que, dada a abrangência de fornecimento no mercado de consumo, geram indiscutíveis e 

substanciais ganhos para o ofensor, embora isoladamente se refiram a danos ínfimos para o 

patrimônio de uma única vítima. Essa problemática, inerente a uma sociedade de consumo, 

tem gerado relevante preocupação da doutrina a fim de evitar que os perpetradores de tais 

condutas continuem a ter proveitos por meio da proliferação de casos em que os danos 

causados às vítimas são tão mínimos que não é viável a busca de ressarcimento em face dos 

altos custos e da burocracia judicial. 

Setorialmente, no âmbito da concorrência desleal (baseada na reforma do código 

comercial de 2008) e da propriedade intelectual (segundo a diretiva europeia de 29.04.2004, 

regulamentada pela Lei 2007-1544 de 29.10.2007), há a preocupação com a restituição dos 

lucros ilícitos, ou melhor, com a remoção do proveito injusto, por meio, inclusive, da 

aplicação de multas80, como forma de sanção e desestimulo às práticas lesivas ao mercado e 

à economia em geral. Nesse sentido, a respeito desse viés de orientação do direito francês, 

atesta Henrique Sousa Antunes:  

Diferentemente se apresenta a intervenção judicial na regulação da actividade 

económica. Em qualquer dos casos, a doutrina que aprova a orientação descrita, 

conceptualiza a entrega do lucro como uma pena privada, facto que, em seu 

entender, estimula a recepção normativa da sanção81. (...). Observa-se que a 

contrafacção de marcas ou a prática de outros actos de concorrência desleal não 

pretende, em regra causar um prejuízo ao lesado. A perda representa, antes, uma 

consequência necessária do propósito de obtenção de um lucro à custa alheia82. 

O direito francês, portanto, ainda se debate com o tema dos proveitos ilícitos, e a 

doutrina defende a necessidade de uma estrutura legal para sanar as incertezas da falta de 

clareza entre as figuras dos danos e dos lucros indevidos, oriundos de um mesmo fato, como 

forma de viabilizar a tratativa correta dessas categorias. A regulamentação por meio de uma 

regra, de natureza geral, e no âmbito da responsabilidade civil que instituísse o “ato ilícito 

                                                           
80  Trata-se de medida pleiteada pelo promotor público ou pelo Ministro de Assuntos Econômicos perante a 

Corte de justiça, pela qual se determina a recuperação de somas indevidas e a imposição de penalidade 

que, não excedendo 2 milhões de euros, pode alcançar até 3 vezes a soma indevidamente auferida. Essa 

multa é considerada uma penalidade e é valorada de acordo com os lucros ganhos, quando, por sua 

natureza, deveria ter por base a gravidade da ofensa A restrição da penalidade a 2 milhões de euros, pode 

favorecer a continuação do ilícito se o lucro exceder esse valor (SEJÉAN, Michel. The disgorgement of 

illicit profits in french law, cit., p. 121-134). 
81 Vale esclarecer que as penas aqui aplicadas são vertidas para fundos públicos, sendo, no entanto, de se 

referir que Geneviève Viney, aceita o acolhimento dos efeitos da condenação em 'dommages et intérêts 

punitifs' entre outros inerentes à responsabilidade civil. (La Responsabilitè Civile à l' Aube du XXIe Siècle 

– Bilan Prospectif. Colloque organisé par la Faculté de droit et d'économie de l' Universitè de Savoie et le 

Barreau de l' Ordre des avaocats de Chambéry, Les 7 et 8 décembre 2000 (Responsabilitè civile et 

assurance, 12º année, 2001, p. 86). 
82  ANTUNES, Henrique Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de efeitos punitivos entre as consequências 

da responsabilidade civil extrapatrimonial, cit., p. 272-273. 
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lucrativo”, seria o instrumento apropriado para essa finalidade, visando, igualmente, mas por 

meio transverso, coibir práticas voltadas para o proveito ilícito. O problema, portanto, 

restaria restrito à seara do direito civil e sem conotação punitiva.  

No contexto doutrinário, duas correntes se destacam. A primeira que o profitable tort 

deve ser avaliado, independentemente dos danos e de acordo somente com os lucros ilícitos 

obtidos, sejam eles ganhos ou economias. Consequentemente, os danos correspondentes ao 

ato ilícito lucrativo, assim definido, não importaria a natureza punitiva para responsabilidade 

civil, mas, sim, meramente “restaurativa”. Essa corrente tem no deputado Rodolphe Mesa o 

seu defensor, que, em particular, propõe o estabelecimento do “princípio de restituição total” 

(full disgorgement), no sentido de restituir à parte infratora a posição em que ela se 

encontraria se a infração não se houvesse perpetrado, em similaridade ao “princípio da 

reparação total”, cuja finalidade é retornar a vítima à posição em que ela estaria se o ilícito 

não houvesse sido causado. A defesa que se faz dessa corrente é no sentido de os tribunais 

estarem, então, limitados à compensação da vítima em valores nunca inferiores aos proveitos 

do ofensor. De acordo com a segunda e contrária escola de pensamento, a definição de ato 

ilícito lucrativo é muito restritiva se for limitada, objetivamente, ao simples enriquecimento 

próprio permitido pelo cometimento de uma ofensa. Essa segunda corrente defende que a 

avaliação da lei deve percorrer o fator decisivo, que é a “estratégia implementada para obter 

lucro ou economia”. O ato lucrativo seria, portanto, classificado sob delitos intencionais, 

fraudulentos e até inescusáveis. O resultado seria que a penalidade privada é a única resposta 

apropriada para o cometimento de um ato ilícito lucrativo. A dimensão punitiva é, portanto, 

significativa nesta segunda escola de pensamento, porém o simples desembolso de lucros 

ilícitos não seria suficientemente intimidante: o montante dos danos deve ser “maior do que 

o ganho – ou a economia – feito da atividade prejudicial, o que equivale a privá-lo de todos 

o interesse”. A solução, neste caso, seria condenar por danos que não são simplesmente 

restaurativos, mas “exemplares”. Estes compreenderiam “o lucro auferido pelo 

comportamento injusto do infrator e uma porcentagem destinada a dissuadir qualquer 

repetição da ofensa”. É fato que a questão ainda não está solucionada no contexto francês, 

sendo inegável, no entanto, que a solução construída pela jurisprudência, assim como 

defendida pela doutrina, funda-se sob as bases do instituto da responsabilidade civil. 
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3.4 No sistema legal italiano 

 

O direito italiano aloca a questão da restituição do lucro indevido como um dos 

efeitos da responsabilidade civil. Importante considerar que o direito italiano, no contexto 

do direito extrapatrimonial, somente permite o ressarcimento dos danos devidamente 

tipificados, conforme determinação do artigo 2.059 da Código Civil83. Muito embora a 

expressa imposição da tipificação dos danos extrapatrimoniais ressarcíveis, a evolução do 

direito italiano, atento à realidade de uma sociedade potencialmente lesiva, bem como à 

evolução constitucional da garantia da primazia dos direitos existenciais, fez florescer uma 

gama de novos interesses jurídicos tutelados por uma nova ordem legal, os quais, uma vez 

violados, merecem a devida reparação. Nesse contexto, os direitos de personalidade, assim 

como os direitos da vida em relação, de forte densidade valorativa da pessoa como bens 

essenciais à tutela da dignidade humana, impulsou um ressignificado da responsabilidade no 

campo dos danos extrapatrimoniais. Esse novo influxo doutrinário aloca no artigo 2043 do 

Código Civil, sob o fundamento do dano injusto, a compreensão de uma cláusula geral de 

responsabilidade, de cuja função abarcaria a tutela de todo e qualquer direito, ou interesse 

relevante, independentemente da natureza do bem violado. Essa mudança se processou 

também na Itália, muito fortemente pelo fenômeno da constitucionalização do direito civil, 

dado que neste ordenamento o código civil é anterior à Constituição Federal italiana, 

marcada por novo estado político e social do país, muito diverso daquele do tempo da 

promulgação do Código Civil, que data de 1942. Assim, a exegese atual impõe a leitura do 

Código Civil segundo os valores constitucionalmente assegurados, a fim de conferir 

legitimidade ao direito privado como norma oriunda de um estado democrático e cuja 

finalidade é a regulação da vida em sociedade. Por isso, o fenômeno da filtragem 

constitucional da norma civil, ou então da sua constitucionalização do direito privado por 

meio da interpretação segundo os valores constitucionais, permite aos tribunais italianos a 

constante produção da norma aplicável ao caso concreto. Assim, em verdade, o eixo de 

centralidade do ordenamento legal italiano migrou do Código Civil para a constituição 

federal, que também serve de parâmetro hermenêutico para toda a legislação especial 

infraconstitucional, os denominados microssistemas normativos. A respeito da interpretação 

do artigo 2.043 do Código Civil e da possibilidade de reparação de danos não tipificados, 

                                                           
83 Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. O dano não 

patrimonial deve ser ressarcido somente nos casos determinados em lei.  
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iniciou-se um debate na doutrina a respeito da atribuição de função sancionatória à 

condenação por lesão de danos extrapatrimoniais. Isto porque o legislador italiano teria 

optado por restringir os direitos indenizáveis nos termos do artigo 2.059 do Código Civil, 

segundo a conduta do agente que reclamaria uma sanção mais grave do ordenamento. 

Portanto, a relevância da tutela estaria voltada para coibir a ofensa, mais do que 

simplesmente reparar o dano, e, daí, o estabelecimento, para alguns, de uma relação de 

essencialidade entre indenização do dano moral e punição do agente. A esse respeito, 

esclarece Antonio Procida Mirabelli di Lauro: 

In tal senso, la tutela delittuale degli interessi protetti dall'ordinamento trova un 

fondamento diversificato nella struttura e nella funzione che il nostro legislatore 

ha oggettivamente assegnato agli art. 2043 e 2059 c.c. L'art. 2059 protegge, in 

maniera 'speciale' – rispetto al modello generale di compensation di cui all' 

art.2043 –, e sulla base di una diversa funzione punitiva, situazioni soggettive 

particolarmente rilevanti perché qualificate tipologicamente (attraverso il rinvio di 

cui all'art. 185 c.p.) da norme penali. (...) Anzi, la pecunliare finalità di tali norme 

(articolo 2059 c.c. e 185.c.p.) consente al giudice italiano – diversamente da 

quanto accade nel diritto d'oltralpe, che non conosce una previsione analoga all'art. 

2059 c.c.  – di sganciare la valutazione da una logica di compensation e di liquidare 

l' entità della reparazione, sul modello dei punitive damages statunitensi84.  

E, em sentido oposto, rejeitando o alegado aspecto punitivo da responsabilidade civil, 

segue Adriano De Cupis, embora ele reconheça que a indenização é ainda uma sanção 

aplicada ao transgressor: 

La rivendicazione della funzione meramente riparatória del risarcimento è, si badi, 

perfettamente conciliabile colla natura sanzionatoira dello stesso risarcimento. 

Non è giustificata, invero, la restrizione della nozione della sanzione alla pena, la 

qualle é solamente una specie di sanzione: sanzione della violazione della norma 

è anche il carico della riparazione del danno prodotto colla stessa violazione: il 

carico, piú precisamente, del risarcimento di tale danno, ove la riparazione 

avvenga per gravi sullo stesso responsabile a seguito e per effetto della violazione 

della norma protettiva del leso interesse: donde l'impossibilità di negargli natura 

sanzionatoria85.  

                                                           
84 DI LAURO, Antonio Procida Mirabelli. La responsabilità civile. Strutture e funzioni. Torino: 

Giappichelli, 2004. p. 77-79. Tradução livre: Nesse sentido, a proteção contra danos a interesses 

protegidos pelo sistema jurídico encontra um fundamento diversificado na estrutura e na função que nosso 

legislador atribuiu objetivamente ao art. 2043 e 2059 c.c. O artigo. 2059 protege, de maneira “especial” – 

com relação ao modelo geral de compensaçao a que se refere o artigo 2043 – e, com base em outra função 

punitiva, situações subjetivas particularmente relevantes por serem tipologicamente qualificadas (através 

da referência no art. 185 do Código Penal) do direito penal. (...). Pelo contrário, o propósito ostensivo 

destas normas (artigo 2059 cc e 185.c.p.) permite ao juiz italiano – ao contrário do que acontece na lei de 

outras partes, que não conhece uma previsão análoga ao art. 2059 c.c. – liberar a avaliação de uma lógica 

de compensação e liquidar a entidade da reparação, seguindo o modelo dos danos punitivos dos EUA. 
85  DE CUPIS, Adriano. Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, anno 

LXVIII, 1970, parte prima, p. 95-97. Tradução livre: A alegação da função meramente reparatória de 

compensação é, na sua opinião, perfeitamente conciliável com a natureza sancionatória da mesma 

compensação. Não se justifica, em verdade, a restrição da noção de sanção à pena, que é apenas uma 

espécie de sanção: a sanção da violação da lei é também o ônus da reparação do dano produzido pela 

mesma violação: o ônus, mais precisamente, do ressarcimento de tal dano, onde a reparação venha 
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A Corte Constituzionale entende que a relevância do interesse da tutela é que abriu 

a nova perspectiva da reparabilidade do dano extrapatrimonial não tipificado, e, por isso, a 

nova orientação indica a rejeição da atribuição explícita de uma função punitiva ao artigo 

2059. Porém, a conduta do infrator não foi de todo abandonada, porque inúmeros são os 

julgados nos quais ela aparece como um dos critérios para a liquidação dos danos. E é nesse 

ambiente que a discussão acerca dos lucros oriundos da lesão toma corpo no âmbito da 

responsabilidade civil, entretanto substancialmente voltada ao aspecto da quantificação dos 

danos, e não da autônoma remoção dos proveitos. Nota-se que o tema ainda não está 

devidamente equacionado, embora não só a jurisprudência, mas também a legislação, por 

exemplo, a relativa aos danos ambientais, seja expressa quanto à possibilidade de o proveito 

obtido servir de critério para a quantificação da compensação86. Pode-se, aqui, em termos de 

bens ambientais e dada a particular relevância desses interesses, cujas consequências difusas 

da lesão extrapolam o universo particular do titular, afirmar que os critérios de fixação da 

compensação do dano têm igualmente uma natureza preventiva, até porque é da essência da 

responsabilidade civil ambiental as funções essencial e primária da prevenção e da 

precaução, dada a especial natureza do bem tutelado. Considerando-se ainda a atual posição 

do direito italiano, de vertente punitiva, ainda que indireta, quanto aos danos 

extrapatrimoniais, importante registrar a Lei de Imprensa, de 8 de Fevereiro de 1948, e cujo 

artigo 12 determina que a “la somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed 

alla diffusione dello stampato”87, a servir igualmente para demonstrar que a indenização do 

dano extrapatrimonial não restou limitada ao princípio da integral reparação da vítima, e, 

indo além, para sancionar o ofensor com a perda dos lucros obtidos com a lesão. Afora a Lei 

de Imprensa, na Lei da Propriedade Industrial, aprovada em 2005, mas ainda não conforme 

a Diretiva Europeia de 2004, também se encontrava a apuração dos lucros obtidos pelo 

agente como um dos critérios de fixação da condenação, nos termos do então artigo 125. E 

agora, o mesmo artigo 125, já em consonância com a diretiva 48, de 2004, da CE, prescreve 

que “il risarcimento dovuto al dannegiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 

1.223, 1.226 e 1.227 c.c. tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze 

                                                           
agravada sobre o mesmo responsável e seguida do efeito da violaçao da norma protetiva do interesse 

lesado: daí a impossibilidade de negar-lhe a natureza sancionatória. 
86 Artigo 18 da Lei n. 349 de 1986: “Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, 

ne determina l' ammontare in via equitativa tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, 

del costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal transgressore”. Tradução livre: O juiz, 

onde não seja possivel uma precisa quantificação do dano, determina a sua quantia na via equitativa tendo 

em conta a gravidade da culpa individual, do custo necessário à represtinação, e dos proveitos obtidos 

pelo transgressor.  
87  Tradução livre: A soma é determinada em relação à gravidade da ofensa e à difusão da publicação. 
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economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici 

realizzati dall'attore della violazione e, nei casi appropriati, elemento diversi da quelli 

economici, como il dano morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”88. Portanto, 

pelos vários ângulos de análise do direito italiano, fortemente marcado pela produção 

doutrinária do renascimento das penas privadas, resta claro que os proveitos do ilícito não 

possuem um tratamento autônomo, e são remediados, quer pela lei, quer pela jurisprudência, 

na via da quantificação dos danos, via compensação do dano extrapatrimonial, a qual teria 

na remoção dos lucros do transgressor um relevante aspecto de satisfação do lesado.  

 

3.5 No sistema legal português 

 

O debate sobre a pertinência dos meios para remediar as consequências da ação 

prejudicial tem sido amplamente discutido nos escritos sobre responsabilidade civil dentro 

dos sistemas legais anglo-saxões. Há um cenário um pouco diferente nas ordens jurídicas da 

família romano-germânica, na qual o dano constitui o pressuposto e o limite das obrigações 

do agente. A revisão do alcance da culpa, a reinterpretação da causalidade e o reexame do 

conceito de dano relevante são temas que têm sido o foco principal de atenção desses 

sistemas jurídicos, nos quais a questão das condições da responsabilidade precede os 

remédios por ela justificados. 

No direito privado português, tal como acontece noutros sistemas jurídicos da Europa 

continental, a supressão dos benefícios obtidos pela parte lesada, em consequência da prática 

do ato ilícito, tecnicamente não se enquadra no âmbito da responsabilidade civil. Nas 

palavras de Júlio Gomes: 

(...) quando a parte que comete o ato ilícito obtém lucro de sua conduta que é maior 

que o dano causado, a teoria legal que é claramente dominante nos países de direito 

civil encolhe os ombros, em renúncia, e repete, como se evidente, o princípio de 

que a obrigação de indenizar não pode ser transformada em uma fonte de 

enriquecimento para a parte lesada89. 

                                                           
88 Tradução livre: O ressarcimento devido à vítima é liquidado segundo as disposições dos artigos 1.223, 

1.226 e 1.227 do Código Civil, tendo em conta de todos os aspectos pertinentes, tais como as 

consequencias economicas negativas, compreendida a falta de ganhos do titular do direito lesado, os 

beneficios obtidos pelo autor da violação e, nos casos apropriados, elementos diversos daqueles 

econômicos, como o dano moral causado ao titular do direito pela violação.  
89  No original: “(...) when the party committing the unlawful act gains profit from his conduct which is 

greater than the harm caused, the legal theory which is clearly dominant in the civil law countries shrugs 

its shoulders, in resignation, and repeats, as if evident, the principle that the obligation to indemnify may 

not be transformed into a source of enrichment for the injured party” (Apud ANTUNES, Henrique Sousa. 
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No entanto, existem situações jurídicas específicas que, expressamente, permitem ao 

juiz considerar a o resultado econômico do ato lesivo para os fins da quantificação da 

indenização. Essas situações, assim como os demais ordenamentos do civil law, estão 

restritas aos danos extrapatrimoniais, no que o sistema legal português foi bastante 

influenciado pelo sistema italiano, e nos demais setores específicos do direito autoral, da 

propriedade intelectual e da lei sobre o meio ambiente. Nota-se, portanto, a mesma matriz 

que distribui a solução para o problema dos lucros da lesão segundo a natureza do bem 

tutelado. As duas áreas nas quais o problema toma relevo na doutrina e na jurisprudência são 

em termos gerais àquelas dos danos extrapatrimoniais e em termos específicos no contexto 

dos direitos que repercutem na ordem econômica (como a propriedade intelectual, os direitos 

de concorrências). Entretanto, o foco da intervenção do juiz e a tutela efetivamente buscada 

não são propriamente a remoção do proveito, mas, sim, a indenização do lesado. Por isso, a 

compensação dos danos é o solo fecundo no qual os lucros acabam, por via interna, sendo 

removidos.  

O artigo 496.º, n. 1, do Código Civil português90 permite a tutela do direito ou 

interesse legalmente protegido segundo a severidade do dano. Trata-se de cláusula geral do 

dever de indenizar, e a proteção dos bens extrapatrimoniais se estabelece quando a lesão 

causar danos que, por um critério de justiça, não são suportáveis ao titular e que justifiquem 

a intervenção e o repúdio de tal conduta pelo estado-juiz. Assim, não há limite na legislação 

quanto ao tipo de dano não patrimonial a ser indenizado, tampouco limite à indenização, a 

rigor, estabelecida segundo a extensão do dano, e o juiz é o responsável por avaliar tanto a 

legitimidade do pedido quanto o valor da condenação.  

No entanto, é fato que os tribunais portugueses baseiam as suas decisões, com alguma 

consistência, no caráter simultaneamente compensatório e punitivo da indenização prevista 

                                                           
Disgorgement of profits in Portugal: a journey between the present and the future. In: HONDIUS, Ewoud; 

JANSSEN, André. Disgorgement of profits: gain based remedies throughout the World. Suíça: Springer, 

p. 171-186, 2015. p. 172). 
90  Artigo 496.º 

 1. Na fixação da indemnização deve atender-se aos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, 

mereçam a tutela do direito. 

 2. Por morte da vítima, o direito à indemnização por danos não patrimoniais cabe, em conjunto, ao cônjuge 

não separado de pessoas e bens e aos filhos ou outros descendentes; na falta destes, aos pais ou outros 

ascendentes; e, por último, aos irmãos ou sobrinhos que os representem. 

 3. Se a vítima vivia em união de facto, o direito de indemnização previsto no número anterior cabe, em 

primeiro lugar, em conjunto, à pessoa que vivia com ela e aos filhos ou outros descendentes. 

 4. O montante da indemnização é fixado equitativamente pelo tribunal, tendo em atenção, em qualquer 

caso, as circunstâncias referidas no artigo 494.º; no caso de morte, podem ser atendidos não só os danos 

não patrimoniais sofridos pela vítima, como os sofridos pelas pessoas com direito a indemnização nos 

termos dos números anteriores. 
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no artigo 496º, n. 4, porque nos termos do norma de reenvio, o artigo 494 do Código Civil, 

o aspecto subjetivo do ofensor poderá ser considerado para a quantificação dos danos (sobre 

a redução da indenização no caso de mera imprudência)91. Neste caso, o valor que é devido 

para a compensação e estabelecido de forma equitativa deve considerar o repúdio à lesão, o 

elemento subjetivo, a situação econômica de ambas as partes e as demais circunstâncias do 

caso. De acordo com esta classificação, que é, de fato, permitida pelos critérios estabelecidos 

no artigo 494º, a vantagem obtida pelo agente, pela prática do ato lesivo, constitui a base de 

algumas compensações por danos não patrimoniais92. Mais especificamente, em estatutos 

próprios e setoriais, os lucros obtidos com a prática ilícita são considerados critério da 

indenização. Esses critérios referem-se à impossibilidade da equivalência pecuniária entre o 

bem lesado e a indenização, e, por isso, permitem ao juiz se valer, no plano da equidade, do 

proveito obtido pelo agressor para fins da quantificação das consequências da lesão.  

O Código do Direito do Autor e Direitos Conexos93, no seu artigo 211, traz elementos 

que merecem ser melhor detalhados a respeito do tema da lesão e os lucros dela oriundos. 

Inicialmente, a lei estabelece os elementos subjetivos do autor da lesão no dolo e na culpa 

para os fins das perdas e danos (patrimoniais e não patrimoniais) e determina como critério 

                                                           
91  Art. 494 Código Civil português: “Quando a responsabilidade se fundar na mera culpa, poderá a 

indemnização ser fixada, equitativamente, em montante inferior ao que corresponderia aos danos 

causados, desde que o grau de culpabilidade do agente, a situação económica deste e do lesado e as demais 

circunstâncias do caso o justifiquem”. 
92  A Suprema Corte de Justiça decidiu, em 12 de janeiro de 2000, que “o lucro das vendas realizadas com a 

inclusão de material que ofende a dignidade das pessoas envolvidas, bem como a capacidade econômica 

dos requeridos” afetaria o cálculo da indenização pleiteada (ANTUNES, Henrique Sousa. Disgorgement 

of profits in Portugal: a journey between the present and the future, cit., p. 174).  
93  Artigo 211.º Indemnização 

 1. Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de autor ou os direitos conexos de outrem, 

fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelas perdas e danos resultantes da violação. 

 2. Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos, patrimoniais e não patrimoniais, o 

tribunal deve atender ao lucro obtido pelo infractor, aos lucros cessantes e danos emergentes sofridos pela 

parte lesada e aos encargos por esta suportados com a protecção do direito de autor ou dos direitos 

conexos, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito. 

 3. Para o cálculo da indemnização devida à parte lesada, deve atender-se à importância da receita 

resultante da conduta ilícita do infractor, designadamente do espectáculo ou espectáculos ilicitamente 

realizados. 

 4. O tribunal deve atender ainda aos danos não patrimoniais causados pela conduta do infractor, bem como 

às circunstâncias da infracção, à gravidade da lesão sofrida e ao grau de difusão ilícita da obra ou da 

prestação. 

 5. Na impossibilidade de se fixar, nos termos dos números anteriores, o montante do prejuízo 

efectivamente sofrido pela parte lesada, e desde que este não se oponha, pode o tribunal, em alternativa, 

estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações 

que teriam sido auferidas caso o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos em questão 

e os encargos por aquela suportados com a protecção do direito de autor ou direitos conexos, bem como 

com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito. 

 6. Quando, em relação à parte lesada, a conduta do infractor constitua prática reiterada ou se revele 

especialmente gravosa, pode o tribunal determinar a indemnização que lhe é devida com recurso à 

cumulação de todos ou de alguns dos critérios previstos nos ns. 2 a 5. 
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do valor de ressarcimento com base nas perdas da vítima e expressamente com base nos 

lucros do ofensor. Novamente essa medida é paliativa para satisfazer a vítima, com a 

pretensão de remover as vantagens do ofensor, entretanto também aqui não é suficiente 

porque a lei nao fala na remoção completa dos lucros, mas sim no valor deles para os fins de 

atribuir o valor a ser entregue à vítima. Mas há dois aspectos que merecem destaque nessa 

normativa a respeito do problema. Um deles é a expressa menção à possibilidade do juiz, 

afastando-se, em regra, do princípio da integral reparação da vítima, e desde que ela assim 

consinta em condenar o agressor a pagar uma remuneração ao lesado, compatível com os 

valores da utilização dos seus bens. Esse critério se aproxima, de alguma forma, dos 

remédios da common law (o que não é de se estranhar, porque o inciso foi fruto da adaptação 

da norma segundo a Diretiva 48 da Comunidade e do Parlamento Europeu de 2006), que 

pode estabelecer os danos, visando, inclusive, à remoção do lucro ilícito, com base na 

remuneração da vítima. Nesse sentido, o n. 05 do artigo 211 da Lei do Código de Direito do 

Autor português: 

Na impossibilidade de se fixar, nos termos dos números anteriores, o montante do 

prejuízo efectivamente sofrido pela parte lesada, e desde que este não se oponha, 

pode o tribunal, em alternativa, estabelecer uma quantia fixa com recurso à 

equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido 

auferidas caso o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos em 

questão e os encargos por aquela suportados com a protecção do direito de autor 

ou direitos conexos, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva 

do seu direito. 

E outro aspecto ainda a merecer destaque nessa legislação é a possibilidade de o juiz 

agravar a indenização segundo a conduta do infrator, podendo valer-se de todos os critérios 

juntos para fins de quantificar a lesão. Vê, portanto, não só a possibilidade de mitigação do 

princípio da integral reparação da vítima, mas sobretudo o claro efeito punitivo e 

sancionatório da indenização, cujo valor é atrelado ao agir do infrator. A esse respeito, o n. 

06 do artigo 211 da Lei: 

Quando, em relação à parte lesada, a conduta do infractor constitua prática 

reiterada ou se revele especialmente gravosa, pode o tribunal determinar a 

indemnização que lhe é devida com recurso à cumulação de todos ou de alguns 

dos critérios previstos nos ns. 2 a 5. 

Vale ainda referir que o Código da Propriedade Industrial recepcionou exatamente 

essa solução no artigo 338-L, introduzida pelo advento e necessidade de uniformização da 

legislação segundo a Diretiva Europeia de 2006. Nesse cenário, parece que os problemas 

que impactam na ordem econômica, como são as apropriações indevidas dos direitos de 

criação intelectual, artística e industrial, têm um forte viés punitivo, seguramente com vistas 
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à coibição dessas práticas. Assim, retirar do ofensor o lucro e entregá-lo à vítima, ainda que 

parcialmente, ou então remunerá-la conforme o valor econômico do direito lesado, são 

tentativas nesse sentido, embora não se enfrente diretamente o problema do proveito 

econômico da lesão.  

Ainda no cenário da responsabilidade civil, o direito português se vale da ação 

popular de 1995 que permite a tutela das lesões aos interesses difusos e aos direitos 

individuais homogêneos. Desse modo, em face do interesse tutelado pelo ordenamento 

jurídico e do impacto da lesão em um contingente de vítimas, o mecanismo é apto a contornar 

o problema também dos microdanos materiais ou pessoais sofridos por uma dada categoria 

de pessoas. Na hipótese da lei, a indenização é fixada globalmente, o que, para parte da 

doutrina, dá à ação clara função preventiva. Por outro lado, o fato de a indenização ser fixada 

globalmente representa que o juiz não está adstrito ao princípio da integral reparação da 

vítima nessa sede de ação. A esse respeito, a crítica de Miguel Teixeira de Sousa: 

(...) as regras sobre a ação popular, quando definem uma compensação global que 

se destina a ser partilhada pelas partes lesadas, (...) estão mais preocupados em 

evitar que a parte lesada obtenha qualquer vantagem do ato prejudicial do que em 

assegurar que cada uma dessas partes lesadas seja realmente compensada na 

medida exata da perda sofrida. A compensação global procura distribuir os ganhos 

do lesante entre as partes lesadas, embora o resultado disso possa ser uma certa 

violação da justiça corretiva, uma vez que essa distribuição não pode garantir que 

todo o dano sofrido seja efetivamente compensado em seu valor exato. Para 

quantificar a compensação global, o ganho (global) obtido pela parte lesante é 

utilizado mais do que a perda (igualmente global) infligida por ele, o que significa 

que, ao quantificá-la, o critério do restabelecimento à situação hipotética 

determinado no artigo 562 do Código Civil não é seguido94 (tradução livre). 

Afora as questões que possam ser enquadradas no âmbito da responsabilidade civil, 

resta ao direito português socorrer-se do instituto do enriquecimento sem causa, que, por sua 

vez, carece da função inibitória que se busca em face do ilícito civil.  

Pela falta de uma categoria própria e de um remédio adequado para a retirada dos 

lucros obtidos à custa do patrimônio alheio, o direito português sofre com as mesmas linhas 

cinzentas que confundem os limites de atuação da responsabilidade civil e do 

                                                           
94  No original: “(...) the rules on popular action, when they define a global compensation which is intended 

to be shared by the injured parties, (...) are more concerned with preventing the injuring party from gaining 

any advantage from the harmful act than with ensuring that each of those injured parties is really 

compensated in the exact measure of the loss suffered. The global compensation seeks to distribute the 

injuring party's gains among the injured parties, although the result of this may be a certain breach of 

corrective justice, since this distribution cannot guarantee that all the damage suffered is effectively 

compensated in its exact amount. In order to quantify the global compensation the (global) gain obtained 

by the injuring party is used more than the (equally global) loss inflicted by him, which means that in 

quantifying it the criterion of restoring the hypothetical situation which is established in Article 562 of the 

Civil Code is not followed” (Apud ANTUNES, Henrique Sousa. Disgorgement of profits in Portugal: a 

journey between the present and the future, cit., p. 175). 
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enriquecimento sem causa. Mas, além da utilização, por analogia, de categoria inapropriada 

para a solução do problema, como, de regra, é o uso da gestão de negócio, no campo do 

enriquecimento ilícito o problema se coloca diante dos limites do empobrecimento95. 

Ademais, no direito português, o enriquecimento sem causa também somente pode ser 

invocado em caráter subsidiário, em especial quando os lucros provêm de danos, campo 

afeito à responsabilidade civil96.  

 

3.6 No sistema legal espanhol 

 

O Código Civil espanhol rejeitou a ideia de incluir uma regulamentação geral 

sobre enriquecimento injusto. Consequentemente, os remédios restitutórios são 

comumente compreendidos como derivação de uma compensação apropriada nos 

casos de responsabilidade civil delitual e contratual. O direito privado espanhol 

separou as alegações de enriquecimento injusto, a maior parte concebida pela 

jurisprudência como um remédio subsidiário, somente disponível em casos 

                                                           
95  A esse respeito, pede-se venia para trascrever, em tradução livre a opinião de Henrique Souza Antunes, a 

respeito também da posição doutrinária. Luís Menezes Leitão escreve: “(...) o que deve ser restituído é 

sempre o valor da exploração e não os ganhos patrimoniais do interventor. A restituição das vantagens 

patrimoniais obtidas pelo interveniente é uma solução admissível no âmbito da gestão de negócios, mas 

não corresponde a uma solução prevista no âmbito do enriquecimento sem causa. Basta confirmar que, 

no artigo 479 (do Código Civil), resta apenas a obrigação de restituir o que foi obtido a expensas da parte 

empobrecida e não os lucros obtidos pela parte enriquecida”. A restituição dos lucros resultantes da 

interferência na ordem correta das coisas (interference in the proper order of things) são, portanto, regidas 

pelo recurso a outros institutos, nomeadamente à lei sobre a gestão dos negócios ou, em situações mais 

graves, às regras previstas na lei penal ou na lei de contraordenações. A legitimidade para aplicar as regras 

sobre a intervenção benéfica em assuntos alheios é encontrada na interpretação do artigo 472 do Código 

Civil, na gestão de negócio alheio julgado próprio. Assim, Júlio Gomes escreve: “Acreditamos que a 

possibilidade concedida ao diretor para aprovar a gestão e exigir ganhos do 'gerente' se aplicará, e ainda 

mais, a quem agiu com intenção deliberada”. No original: Luís Menezes Leitão writes: “(...) what should 

be restored is always the value of the exploitation and not the patrimonial gains of the intervener. The 

restitution of the patrimonial gains obtained by the intervener is an admissible solution within the 

frameworks of the arrogated management of another's affairs, but it does not correspond to a solution 

provided for within the scope of unjust enrichment. It is sufficient to confirm that, in Article 479 (of the 

Civil Code), there is only an obligation to restore that which has been obtained at the expense of the 

impoverished party and not the profits obtained by the enriched party”. The disgorgement of profits 

resulting from the interference in the proper order of things is, therefore, governed by recourse to other 

institutions, namely to the law on negotiorum gestio or, in more serious situations, to rules provided for 

in criminal law or the law of administrative offences. The legitimacy for applying the rules on the 

benevolent intervention in another's affairs is found in the interpretation of Article 472 of the Civil Code, 

on the management of another's affair in the mistaken belief it is one's own. Thus, Júlio Gomes writes: 

“We believe that the possibility granted therein to the principal to approve the management and call for 

the gains made by the 'manager' will apply, and all the more so, to whoever has acted with wilful intent”. 

(ANTUNES, Henrique Sousa. Disgorgement of profits in Portugal: a journey between the present and the 

future, cit., p. 176). 
96  Os artigos 473 a 482 do Código Civil Português abordam a temática do enriquecimento sem causa, o art. 

474 determina o caráter subsidiário da obrigação restitutória: “Art. 474. Não há lugar à restituição por 

enriquecimento, quando a lei facultar ao empobrecido outro meio de ser indemnizado ou restituído, negar 

o direito à restituição ou atribuir outros efeitos ao enriquecimento”. 
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específicos. (...) Além disso, 'disgorgement of profit' é compreendida como uma 

forma de compensação quando a avaliação dos danos é inviável97. 

O Código Civil espanhol de 1889 seguiu o paradigma do Código Civil francês de 

1804 e manteve o viés liberal, abominando as limitações à liberdade contratual e de 

transferência de propriedade. Segundo o paradigma a codificação espanhola, o mercado é o 

fator determinante para a transferibilidade e determinação de preço de um bem. Sob esse 

ângulo, o contrato é o meio para efetivar a transferência dos bens, enquanto a 

responsabilidade civil, o meio adequado para corrigir transferências involuntárias de riqueza. 

E seguindo assim, o direito espanhol adotou o modelo de remédios do direito francês baseado 

na clara distinção entre responsabilidade civil (tort) e quebra de contrato (breach of 

contract). Embora o Código Civil espanhol tenha sofrido inúmeras alterações desde a sua 

edição, essa distinção permanece inalterada até hoje. A responsabilidade civil é definida no 

código espanhol em termos amplos e gerais. A alegação de delito não exige a violação de 

deveres legais específicos ou um comportamento irresponsável e não se restringe a situações 

específicas. Pode-se incluir qualquer tipo de dano ou perda sofrido pela vítima, tenha ou não 

caráter econômico, sem outros limites senão apenas aqueles requeridos pela causa-próxima 

e pela causa de fato (cause-in-fact). Logo, os danos que não são protegidos pela 

responsabilidade contratual são tutelados pela responsabilidade civil extratual. Diferente da 

responsabilidade civil contratual e delitual, e como exceções a essa sistema dual o direito 

espanhol conhece a categoria dos quasi-contratos, também chamados de contratos 

implícitos, de finalidade restitutória e voltados para a devolução do que foi feito sem prévia 

ordem ou atribuição. Nessa categorias estão as figuras típicas da (i) gestão de negócios 

alheios (negotiorum gestum) e o pagamento indevido (indebiti solutio). Eles se caracterizam 

como exceções da fonte das transferências patrimoniais regidas pelos contratos ou pela 

indenização e são tidos pela doutrina como meios incomuns e que devem ser utilizados 

especificamente, não se prestando, por analogia, para a remoção dos proveitos ilícitos. O 

instituto do enriquecimento injusto tem relação com a causa contratual na medida em que 

                                                           
97  O texto que segue a respeito do direito espanhol tem como base o artigo de Carlos Gomez LIGÜERRE. 

No original: “Spanish Civil Code rejected the idea of including a general regulation on unjust enrichment. 

Hence, restitutionary remedies have been usually understood as a by-product of a proper compensation in 

cases of tort and breach of contract. Spanish private law has set aside unjust enrichment claims, mostly 

designed by the case law as a subsidiary remedy only available in specific cases. Such particular view of 

the restitution explains that Spanish private law lacks a general theory on disgorgement. Disgorging profits 

is just possible in a couple of specific situations statutorily established. In addition, disgorgement is 

understood as a proxy of compensation in cases in which the asses of damages is unfeasible” (LIGÜERRE, 

Carlos Gomes. Disgorgement of profits under Spanish Law. In: HONDIUS, Ewoud; JANSSEN, André 

(org.). Disgorgement of profits: gain based remedies throughout the World. Suíça: Springer, p. 199-206, 

2015. p. 199). 
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para ser a transferência patrimonial ser justa há a exigência de uma “causa” válida: a base 

legal que dá validade ao contrato. Toda e qualquer transferência deve corresponder a um 

fundamento legal. Os contratos, bem como a transferência de ativos efetuados em virtude 

deles, são válidos apenas na medida em que correspondam a um fundamento válido. 

Contratos feitos contra regras obrigatórias ou perseguindo metas ilegítimas são anulados por 

causa da injustiça de sua “causa”. A necessidade de um fundamento legal para um contrato 

ser válido introduz no âmbito dos recursos contratuais situações que, de outro modo, seriam 

cobertas pela doutrina tradicional do enriquecimento sem causa. No entanto, o direito 

privado espanhol tem tradicionalmente enfrentado problemas ao lidar com situações que têm 

duas características comuns: primeiro, implicam uma transferência de ativos; segundo, eles 

não são nem contrato nem ato ilícito. Tais situações podem surgir de um conjunto diferente 

de situações. Alguns deles surgem como consequência da violação dos deveres fiduciários. 

Algumas são consequências do uso não autorizado de uma coisa ou direito investido a 

outrem. Alguns, finalmente, referem-se a enriquecimentos obtidos por acaso, como 

ingerências, usurpações. Essas situações têm em comum o enriquecimento de alguém. Uma 

vez que tal transferência de ativos foi feita para além ou independentemente da execução de 

um contrato específico. Como tal enriquecimento não é uma consequência de uma ação 

errada, a situação também não pode ser tratada como um ato ilícito. No entanto, uma vez 

que o enriquecimento foi obtido sem um fundamento legal, ele pode ser considerado injusto 

ou injustificado e uma solução restritiva deve ser aplicada. A jurisprudência espanhola tem 

tradicionalmente considerado a vítima de um enriquecimento sem causa com direito a uma 

reivindicação sujeita a três requisitos: (a) a ausência de uma explicação legal que permita ao 

réu manter o enriquecimento; (b) a ausência de qualquer remédio contratual ou de 

responsabilidade civil que possa corrigir o erro. Significa que o pedido de enriquecimento 

sem causa é subsidiário e, portanto, só há lugar para uma reivindicação dessa natureza nos 

casos em que não houver outra medida baseada em remédios contratuais ou de delito civil. 

(c) Por fim, a vítima tem o direito de reclamar apenas pela perda que sofreu. O 

enriquecimento do réu deve corresponder à perda sofrida pelo demandante, que tem direito 

a reclamar exatamente o valor de sua perda. Portanto, de acordo com a lei espanhola, a 

restituição é concebida como um remédio subsidiário limitado ao montante do 

empobrecimento indevidamente sofrido pelo requerente, o que é um aspecto insatisfatório 

ante o problema da restituição do proveito indevido. A alegação de enriquecimento injusto 

também funciona quando o réu economizou algo que, de outra forma, deveria pagar. Do 

ponto de vista do réu, o pedido de enriquecimento sem causa pode ser baseado em um 
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aumento indevido de seus bens (lucrum emergens), bem como em uma economia injusta de 

pagamento (damnum cessans). Em ambos os casos, a doutrina do enriquecimento indevido 

compara o patrimônio atual do demandante e o do demandado com aquele patrimônio que 

cada um deles teria na ausência de transferência injusta de ativos. Além disso, o 

enriquecimento sem causa pede a prova do nexo causal entre o enriquecimento e o 

empobrecimento; este último deve ser a consequência do primeiro. O que o demandante fez 

ou quanto ele pagou deve corresponder ao montante que o réu ganhou ou obteve. O ônus da 

prova recai sobre o demandante, e sua ação é limitada na medida em que seu 

empobrecimento é igual ao benefício indevidamente obtido pelo réu. O valor exato da 

reivindicação será quantificado de acordo com a Saldotheorie: o cálculo deve deduzir os 

custos arcados pelo réu e que o demandante deveria enfrentar no caso de obter o mesmo 

benefício que ele está reivindicando. A relação entre o enriquecimento e o empobrecimento 

representa assim, muitas das vezes, um insuperável obstáculo nos casos em que o infrator 

fez uso indevido do direito ou da posição legal de outra pessoa. Por sua vez, quando um 

infrator faz lucro usando o direito de outro, o detentor de direito pode reclamar uma 

indenização. Sob a lei espanhola, o problema em tais casos é identificar o tipo de remédio 

que pode dar forma à reivindicação. Como não há contrato entre o infrator e o titular do 

direito, aplicam-se soluções de fraudes contratuais (con contractual remedies). Ao mesmo 

tempo, uma vez que não há perdas, nem o ato ilícito nem as doutrinas de enriquecimento 

sem causa conferem ao titular uma maneira clara de proteção do titular da posição legal. O 

que estas situações têm em comum é a existência de um benefício indevidamente obtido, 

embora não corresponda a qualquer prejuízo sofrido pelo demandante. Nesse contexto, 

diversas situações foram sendo resolvidas individualmente, segundo a natureza do bem 

tutelado e com a determinação do proveito ilícito voltar ao titular do bem. Este é o caso do 

artigo 9.3 da Lei Espanhola de Liberdade de Expressão. A disposição permite que o 

reclamante receba os lucros auferidos pelo editor de informações obtidas falsas ou ilegítimas. 

Por sua vez, o artigo 140 da Lei de Propriedade Intelectual Espanhola estabelece o mesmo 

princípio em relação à violação de direitos autorais. Da mesma forma, o artigo 43 da Lei de 

Marcas Espanhola também permite que o titular seja compensado de acordo com os lucros 

obtidos pelo infrator. Dessas soluções, podem-se destacar três aspectos: (a) todas as 

provisões legais que preveem o dano são associadas a danos intencionais que afetam os 

direitos de propriedade (então, parece que nenhuma restituição se deve na pura negligência) 

(b); uma vez que tais restituições são fornecidas por estatutos específicos, parece claro que 

a restituição dos lucros ilícitos é um recurso restrito que só é viável quando uma disposição 
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legal permite ao demandante pedir os lucros ao infrator; (c) e mais relevante, os casos legais 

de restituição são apresentados, de fato, como um meio de calcular danos, em vez de um 

caso de pura restituição. Portanto, não existe um princípio geral de restituição de proveitos 

indevidos sob o direito privado espanhol, e as disposições legais específicas tratam os casos 

de restituição como típica ação de danos. A restituição é apenas uma maneira do quantum 

da indenização dos danos e é utilizada na forma da compensação, dada a dificuldade em se 

apurar quais foram efetivamente os proveitos obtidos pelo ofensor em face das perdas do 

lesado. Por isso, a crítica que se faz a exemplo de outros sistemas jurídicos, é a falta de 

clareza e o obscurecimento da distinção entre restituição de proveito ilícito e a compensação 

de danos. Diante dessa zona cinzenta entre os institutos e a insegurança quanto ao resultado 

adequado de uma medida para “distribuir a cada um o que é seu”, a doutrina defende a 

solução no âmbito de uma renovada interpretação do instituto do enriquecimento sem causa, 

ainda que os lucros a serem vertidos, não correspondam às perdas de quem os reclama. Por 

outro lado, ao menos em tese, nada impede à vítima destes delitos legais estabelecidos de 

reivindicar danos maiores do que os equivalentes aos lucros do transgressor, sobretudo por 

conta da natureza do bem e pela dificuldade da quantificação tanto da lesão quanto do 

proveito obtido. A solucão fornecida no artigo 32 da Lei de Concorrência Desleal 

Espanhola98 se adapta tecnicamente melhor aos objetivos perseguidos pelo remédio do dever 

de restituir os proveitos ilícitos, embora seja uma forma restritiva de reparação pois permite 

que a vítima de uma atividade de concorrência desleal reivindique o reembolso dos lucros 

obtidos pelo infrator, além dos danos, desde que esses possam ser avaliados. 

 

                                                           
98  Ley 3/1991 – Competencia Desleal, artículo 32:  

 Acciones. 

 1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes 

acciones: 

 1ª Acción declarativa de deslealtad. 

 2ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá 

ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica. 

 3ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal. 

 4ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 

 5ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido 

dolo o culpa del agente. 

 6ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición 

jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico. 

 2. En las sentencias estimatorias de las acciones previstas en el apartado anterior, números 1ª a 4ª, el 

tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial 

de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una 

declaración rectificadora. 
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3.7 No sistema da Inglaterra e País de Gales  

 

O direito inglês fonte originária de toda a família anglo-saxônica, atualmente se 

constitui como um sistema legal formado pelo direito comum da racio decidendi dos 

precedentes, (com base no princípio da stare decisis), da equidade e de um substancial 

números de leis estatutárias.  

Nessa complexidade de fontes que mescla a experiência dos tribunais sobre os casos 

concretos, a equidade como fonte de justiça e as prescrições próprias das leis estatutárias, 

não só a doutrina, mas o próprio direito em si, é rico nas soluções jurídicas para os ganhos 

indevidos. A máxima que sustenta este campo de análise decorre do preceito; “nenhum 

homem deve lucrar com o erro”. Porém, apesar de uma maior eficiência no campo das 

soluções, é fato que, em similaridade ao sistema da civil law, não há uma estrutura jurídica 

própria, tão pouco única, para o tratamento dos proveitos indevidos. De início, vale referir 

que nem sempre o proveito econômico indevido tem origem no ato ilícito, o qual, no direito 

inglês, se encontra disciplinado nos ilícitos contra a pessoa (Wrong against the person), 

ilícitos contra os bens (Wrong againts property), e ilícitos contra pessoas ou bens (Wrong 

againts peaple or property), como, por exemplo, os praticados contra o direito de vizinhança.  

No compo da reparação dos danos e da remoção dos proveitos o direito inglês possui 

de soluções jurídicas reunidas e denominada pela doutrina de 'remédio baseado no ganho', 

(gain based remedy), intensamente utilizados quando não é possível se quantificar os 

prejuízos do lesado. Nesse aspecto, nota-se certa semelhança com o problema dos danos 

extrapatrimoniais de matriz da civil law, embora no direito inglês a natureza do bem lesado 

não seja o ponto relevante, mas sim a consequente impossibilidade da quantificação da lesão. 

O direito da common law está voltado para a aplicação de remédios as consequencias ilegais 

do ato, mas do que aos aspectos de da estrutura das lesões. Portanto, se o tribunal não 

consegue delimitar os danos suportados pela vítima para atribuir a indenização, ele opta por 

remover os ganhos, os proveitos gerados no patrimônio do réu. Os 'remédios com base nos 

ganhos' são uma categoria própria da Lei Britânica utilizada para restabelecer o autor à 

posição antes da intervenção ilegal do réu. E esses remédios podem ser aplicados no campo 

contratual e extracontratual respeitando-se algumas nuances próprias dessas duas áreas da 

responsabilidade civil, como também, das características de cada um dos institutos que 

formam 'as bases de ganho'. Mencione-se que são excluídas da 'base de ganhos', as soluções 

próprias dadas pelos estatutos legais setoriais, os quais, embora possuam características 
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funcionais similares, estão vinculados aos bens tutelados nas leis particularizadas. Assim, é 

possível que esses estatutos estipulem critérios de remoção dos ganhos, justamente nos 

termos da lei da equidade ou do common law, porém seu limite de aplicação está no âmbito 

das previsões dos estatutos. Vale ressaltar que os 'remédios com base nos ganhos' não têm 

relação com o instituto do enriquecimento sem causa: restituição por ilícito (restitution for 

wrongs). Há diferenças entre esses dois institutos no direito inglês porque o que nos 

'remédios baseados no ganhos' desencadeia a aplicação dessa sanções é a ilegalidade 

praticada contra o bem tutelado, em similaridade à responsabilidade civil da civil law, 

enquanto no enriquecimento sem causa, o que desencadeia a remoção é o enriquecimento 

indevido do réu à custa do empobrecimento do autor. Refletindo essa divisão, os trabalhos 

conducentes da lei inglesa do enriquecimento sem causa parecem excluir a “restituição por 

ilícito danoso” do seu âmbito99, que são conferidos ao campo da indenização e da 

compensação (torts) e não propriamente da restituição.  

Os remédios aplicados e baseados nos ganhos caracterizam-se por (i) condenações 

abertamente punitivas, (overtly punitive awards), (ii) condenações que subtraem da esfera 

do infrator todos os lucros obtidos para entregá-los ao lesado, (iii) condenações restitutórias. 

Nas condenações punitivas, cujas origens remontam à responsabilidade penal, os tribunais 

ingleses são autorizados a aplicação de uma condenação exemplar, ou seja, numa 

indenização de valores exemplares, que tem natureza não compensatória e sim destinada à 

punir, dissuadir e expressar o repúdio da sociedade à conduta considerada altamente 

ultrajante; além de se compensar o lesado se pune, com elevada quantia, a conduta do 

ofensor. É uma medida ainda à disposição dos tribunais, que, por sua vez, relutam na sua 

utilização restringindo a sua incidência às situações de (i) ação inconstitucional, arbitrária 

ou opressiva de servidores do governo, que aliás remonta a origem desse remédio100; e (ii) 

                                                           
99 WATTERSON, Stephen. Gain-based remedies for civil wrongs in England and Wales. In: HONDIUS, 

Ewoud; JANSSEN, André (org.). Disgorgment of profits: gain-based remedies throughout the World. 

Springer, Cham, p. 29-70, 2015. p. 30. 
100  “As primeiras atribuições documentadas de exemplary damages são de 1763 (casos Wilkes v. Wood e 

Hucke v. Money). Em Maio desse ano, John Wilkes, o editor do jornal North Briton, escreveu um editorial 

em que censurava o Rei Jorge III pela assinatura do Tratado de Paris, favorável à Prussia. Ao Monarca se 

referiu, declarando que tinha emprestado o nome 'to the most odious measures and the most unjustifiable 

public declarations form a throne ever renowned for truth and unsullied virtue'. O Rei qualificou esse 

editorial como uma acusação pessoal grave e, em consequência, ordenou a detenção imediata de Wilkes. 

O king´s Bench considerou que a açção promovida foi ilegal, pela inexistência de um mandato de detenção 

que a legitimasse, e decidiu outrogar ao lesado 'large and exemplary damages'. A indemnização dos danos 

efectivamente sofridos nao seria, por si só, suficiente para punir ou prevenir estas prática abusiva da 

Administração. Assim, apesar de o lesado não ter sofrido qualquer dano físico, a condenação montou à 

consideràvel soma de 1.000 livras esterlinas. Em Hucke v. Money, a açção foi proposta por um empregado 

de Wilkes, na sequência dos eventos acima relatados que conduziram, igualmente à detenção do 
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por ilícitos intencionais (dolo) onde o ofensor prevê que os lucros excederão a reparação da 

vítima. Os chamados danos exemplares, que em verdade são uma condenação em valores 

exemplares, são uma categoria peculiar no campo do indenização e sua aplicabilidade de 

viés punitivo e restritivo às duas situações apontadas, não está, ao seu turno, vinculada aos 

necessários ganhos do ofensor ou aos danos suportados pelo ofendido, mas sim ao absoluto 

repúdio do comportamento daquele em face das consequências da lesão e dissuasão de nova 

conduta101. 

Interessante mencionar que os remédios baseados nos lucros expressamente têm nos 

lucros do agressor uma forma de compensação das vítimas. Eles se constituem pelos (i) 

danos exemplares, (b) pela conta equitativa de lucros (equitable account of profits), (c) pela 

confiança construtiva (constructive trust), (d) pelas taxas de honorários razoáveis, (e) pelos 

danos restitutórios. Essas categorias diferem-se entre si, segundos os requisitos de aplicação, 

sendo alguns limitados à responsabilidade extracontratual, embora se encontrem 

equivalentes funcionais nas leis estatutárias para tutelas de interesses setoriais. Atuam 

basicamente como mecanismos voltados para sancionar a intenção dos lucros desmedidos à 

custa de danos a uma vítima, embora o enriquecimento sem causa também seja motivo de 

fundamentação para incidência desses instrumentos. Porém, o direito anglo-saxão tem esses 

instrumentos à disposição sem que a doutrina os reconheça como uma teoria unitária e 

funcionalizada para a remoção do proveito lucrativo em si, cuja remoção acaba ocorrendo 

por via indireta da condenação de outros interesses jurídicos, tais como violação de 

confidencialidade, violação de confiança do fiduciário, violação de bens imateriais e 

materias. Parte dos autores do direito da commom law, entendem que a restituição do 

                                                           
funcionário” Na fundamentação do direto a exemplary damages, Lorde Camden, o Chief Justice, escreveu: 

“I think they have done right in giving exemplary damages. To enter a man´s house by virtue of a namelles 

warrant, in order to procure evidence, is worse than the Spanish Inquisition; a law under wich no 

Englishman would wish to live an hour; it was a most daring public attack made upon the liberty of the 

subject” (ANTUNES, Henrique Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de efeitos punitivos entre as 

consequências da responsabilidade civil extrapatrimonial, cit., p. 86-87). 
101  “They are a different, larger remedy, which aims to punish a defendant for his outrageous, profit-motivated 

wrongdoing, and to deter other, similarly-motivated parties. This different motive explains why such 

exemplary damages may be available whether or not any gain is actually made; why their quantum is not 

necessarily limited to the amount of the gain actually made; and why, more generally, the factors that bear 

on their assessment are different from those appropriate for 'pure' disgorgement” (WATTERSON, 

Stephen. Gain-based remedies for civil wrongs in England and Wales, cit., p. 31). Tradução livre: Eles 

são um remédio diferente e maior, que visa punir um réu por sua transgressão ultrajante e motivada por 

lucro, bem como dissuadir outros a agirem da mesma forma. Esse objetivo distinto explica por que os 

danos exemplares podem ser aplicados independentemente de efetivo lucro; uma vez que seu quantum 

não está necessariamente limitado ao montante do proveito obtido; e por que os fatores que influenciam 

sua avaliação são diferentes daqueles apropriados para o “puro” restabelecimento (disgorgement). 
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proveito econômico, estaria mais próxima da categoria do enriquecimento sem causa, 

embora também ela não seja suficiente para a plena solução do tema102.  

Sob o ponto de vista da tradição do direito anglo-saxão são concedidas condenações 

com base nesses remédios equitativos que visam corrigir os lucros indevidos. A doutrina, ao 

seu turno, vê no instituto da 'conta de lucros' o desenvolvimento do tema da restituição do 

proveito indevido. A 'conta de lucros' é uma medida equitativa, dura, e na qual o tribunal, 

dentro de determinados requisitos, muito especialmente a quebra de confiança, determina 

que o réu restitua integralmente os lucros obtidos com sua ação (por ato ilícito ou não). É 

um remédio equitativo dado no lugar de uma condenação em danos. Ela prescinde de 

qualquer perda do lesado, pois é essencialmente a conduta irregular e violadora do direito (e 

de deveres) que impõe a apresentação da 'conta dos lucros' obtidos com a ação indevida e a 

restituição deles ao titular do interesse violado. Mas ela precisa ainda ser aperfeiçoada para 

os fins de ser instrumental apto para a perfeita remoção autônoma do proveito indevido 

(disgorgement of profit) porque os tribunais ingleses a impõem somente em face dos ganhos 

positivos e não das possíveis economias feitas, as quais, igualmente podem importar em 

lucros indevidos. Interessante que a medida se destina a restituição não só dos lucros 

percebidos, mas também ao dever da entrega de possíveis lucros futuros quando oriundos da 

ação ilegal. Por exemplo quando o interesse lesado ainda não foi comercializado, mas o será, 

ou da violação originárias decorrem lucros futuros, que o titular também fará jus a receber 

os proveitos. A 'conta de lucros' é ainda apta a analisar as possíveis multivertentes do lucro, 

entre elas os próprios esforços do réu, que são abatidos, de modo a isolar qual seria a 

proporção oriunda da ilegalidade praticada contra o autor, nada obstante a condenação se dê 

com a determinação da entrega de todo lucro auferido. Mas a verdade é que a 'conta de 

lucros' está mais próxima da recolocação da vítima ao status quo ante à infringência legal, 

do que propriamente à simples remoção do proveito indevido, que a aproximaria do 

enriquecimento injustificado. Alerta Stephen Watterson:  

(...) este tipo de remédio está agora disponível para, entre outros, (a) as violações 

do dever fiduciário, bem como as responsabilidades acessórias associadas que 

podem ser incorridas por terceiros que compactuam com tais violações, ou pela 

quebra de confiança; (b) violação de propriedade intelectual, (c) uso indevido de 

informações confidenciais; (d) a apropriação indevida ou interferência nos direitos 

de posse de bens móveis ou terras; e (e) violações de contrato. (...) a recente 

extensão desse recurso às violações do contrato, o que antigamente era 

                                                           
102 CONNOLY, Niamh. Disgorgement in Ireland. In: HONDIUS, Ewoud. JANSSEN, André (org.). 

Disgorgment of profits: gain-based remedies throughout the World. Springer, Cham, p. 71-78, 2015. p. 

73. 
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inconcebível, levanta a questão de se os tribunais podem conceder o remédio para 

qualquer tipo de infração em casos apropriado103.  

O reestabelecimento da situação patrimonial das partes, por meio de uma 'conta de 

lucros', é a principal resposta nos casos de quebra de um dever fiduciário104 das regras que 

impedem o conflito de interesses com os deveres assumidos, além do inerentede dever 

primário que é não poder fazer nenhum lucro não autorizado da sua posição de fiduciário. 

Nestes casos, a opção pelo reestabelecimento da situação, por meio da 'conta de lucros', 

apresenta-se como preventiva e garantidora dos objetivos da lei fiduciária  – projetada para 

evitar que o fiduciário seja tentado pela perspectiva de ganho pessoal a agir de forma 

inconsistente com seu dever. O mesmo se aplica a quem desonestamente ajuda ou de outra 

forma participa na quebra de confiança ou dever fiduciário de outra pessoa105. Sua função é 

                                                           
103  No original: “(…), a profit-stripping measure of this sort is potentially available for, inter alia, (a) breaches 

of trust/fiduciary duty, as well as the associated ancillary liabilities that may be incurred by third parties 

who are dishonest accessories to such breaches, or by knowing recipients of assets that have been applied 

in an unauthorised manner by trustees, or without authority by other types of custodian; (b) major 

intellectual property wrongs, in particular patent infringement, copyright infringement, trademark 

infringement, and passing off, (c) misuse of confidential information; (d) the wrongful appropriation 

of/lesser interferences with rights to possess chattels or land; and (e) breaches of contract. (…) the recent 

extension of this remedy to breaches of contract, long assumed to be a wrong that could not attract such an 

award, raises a question whether the courts might award a profit-stripping remedy for any type of wrong 

in an appropriate case” (WATTERSON, Stephen. Gain-based remedies for civil wrongs in England and 

Wales, cit., p. 34). 
104  “In contrast, the fiduciary's accountability may be more satisfactorily understood in different terms: not 

as a profit-stripping remedy for any wrong committed by the fiduciary, but the result of a distinctive 

primary duty, which is peculiar to the fiduciary relationship and a concomitant of the core requirement of 

loyalty, to render any relevant profit to the relationship's beneficiary” WATTERSON, Stephen. Gain-

based remedies for civil wrongs in England and Wales, cit., p. 47). Tradução livre: Em contraste, a 

responsabilidade do fiduciário pode ser mais bem compreendida em termos diferentes: não como um 

remédio para tirar o lucro de qualquer erro cometido pelo fiduciário, mas o resultado de um dever primário 

distintivo, peculiar à relação fiduciária. Sob esse ponto de vista, um fiduciário não pode obter nenhum 

lucro não autorizado de sua posição por causa de uma “regra primária de atribuição”, o que significa que 

qualquer coisa que o fiduciário tenta extrair da relação é atribuída ao beneficiário, como uma questão de 

direito/dever primário. 
105  “Profit-stripping, via an account of profits, is the/a primary response where a fiduciary contravenes the 'no 

conflict' and 'no profit' rules that underpin the core requirement for undivided loyalty to the beneficiary of 

the fiduciary relationship – the closely-related rules that demand that a fiduciary must not find himself in 

a position of unauthorised conflict of interest and duty, and that he must not make any unauthorised profit 

from his position. The stringency of these proscriptions is such that it is no defence that the fiduciary acted 

in good faith, in the best interests of the beneficiary, without breaching any other duty owed to the 

beneficiary, and without causing him any loss. These rules are widely justified as strictly prophylactic in 

aim – designed to prevent a fiduciary from finding himself in a position where he might be tempted by the 

prospect of personal gain to act inconsistently with his duty. (...) There are, however, some important 

differences between the position of a dishon – est assistant and that of a defaulting fiduciary – a fiduciary's 

accountability is stricter and more extensive. In particular, (a) unlike a fiduciary's liability, the liability of 

a dishonest assistant is necessarily limited to circumstances demonstrating a high degree of conscious 

fault; (...)” (WATTERSON, Stephen. Gain-based remedies for civil wrongs in England and Wales, cit., p. 

45-46). Tradução livre: O reestabelecimento, por meio de uma conta de lucros, é a principal resposta nos 

casos de quebra do dever fiduciário ou regras relacionadas que exigem que o fiduciário não se encontre 

em uma posição de conflito não autorizado de interesse e dever, além do fato de não poder fazer nenhum 

lucro não autorizado de sua posição. Nestes casos, a opção pelo reestabelecimento apresenta-se como 

preventiva e garantidora dos objetivos da lei fiduciária – projetada para evitar que o fiduciário seja tentado 
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claramente o restabelecimento patrimonial (disgorgement): “será exigido que o réu devolva 

os lucros obtidos no curso de atividades ilegais”. Às vezes, a expressão “responsabilidade 

de prestar contas como um administrador fiduciário”106
 é usada em similaridade à 'conta de 

lucros'. Isso significa que a responsabilidade é análoga a uma 'confiança construtiva', não 

que seja propriamente uma confiança construtiva porque é de cunho pessoal e não 

proprietária. 

Para além da 'conta de lucros', que é um remédio utilizado independentemente de 

qual seja a fonte do proveito indevido, a condenação baseada nos ganhos (gain based 

remedy) tem também à disposição a restituição dos lucros que o transgressor teve à custa do 

reclamante. Essa categoria é denominada de 'condenações por restituição'. No âmbito dos 

pedidos com base nas condenações por restituição, a ordem prática, o que se tem visto são 

os tribunais conferirem uma soma entregue ao lesado que reflita um valor razoável para 

justificar que o agressor estivesse autorizado a praticar a usurpação do direito como de fato 

o fez. Essas condenações são conhecidas como 'taxas de honorários razoáveis' ou 'taxas de 

uso' e se constituem na exigência para que o infrator pague quantia representativa do valor 

razoável que teria pago para fazer legitimamente o que fez ilegalmente. A avaliação do 

quantum necessário pode se dar de várias maneiras. Mais frequentemente, os tribunais (a) 

identificam uma taxa de mercado apropriada, ou (b) adotam uma abordagem de 'negociação 

hipotética', que é direcionada a identificar o preço que poderia ser razoavelmente aceito para 

legitimar a conduta indevida do réu. Esta última abordagem é inevitavelmente mais 

complexa como assevera Stephen Watterson: 

Uma visão diferente é que os honorários razoáveis não são suscetíveis a uma 

racionalização tão simples e separada. Segundo essa visão, a disponibilidade dos 

honorários razoáveis ou um remédio que busque o reestabelecimento ativam a 

interação de um conjunto mais complexo de considerações  – incluindo a 

importância e a vulnerabilidade do interesse protegido do demandante, a extensão 

e a culpabilidade do comportamento ilícito do réu, a extensão em que qualquer 

lucro resultante é causalmente atribuído à infração do réu e a adequação do 

remédio/sanção107.  

                                                           
pela perspectiva de ganho pessoal a agir de forma inconsistente com seu dever. (...) Existem, no entanto, 

algumas diferenças importantes entre a posição de um assistente desonesto e a de um fiduciário 

inadimplente – a responsabilidade do fiador é mais rigorosa e mais extensa. Em particular, a principal 

diferença reside no fato de que, diferentemente da responsabilidade de um fiador que surge imediatamente 

da quebra do dever, a responsabilidade de um assistente desonesto é necessariamente limitada as 

circunstâncias que demonstrem um alto grau de culpa consciente.  
106  Expressão usada: “liability to account as a constructive trustee”. 
107  No original: “A different view is that the reasonable fee/restitutionary awards are not susceptible to such 

simple, separate rationalisation: they merely represent a lower point on a single spectrum of possible gain-

based awards. On this view, the availability of a reasonable fee/restitutionary award, and the choice 

between such an award and an award that removes all or part of a wrongdoer's actual profits, turns on the 

interplay of a more complex set of considerations – including the importance and vulnerability of the 
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Os casos que comportam a utilidade e disponibilidade da restituição por taxas são: 

(a) as principais infrações de propriedade intelectual; (b) quebras de confiança (refletindo a 

quantia que poderia razoavelmente ser exigida para o relaxamento de qualquer obrigação de 

confidencialidade); (c) interferências ilícitas no direito de possuir bens móveis (normalmente 

na forma de uma taxa de usuário razoável); (d) interferências ilícitas com os direitos de posse 

da terra108, ou menores direitos de uso e/ou controle (também na forma de uma taxa de 

usuário); e (e) quebra de contrato (refletindo a soma que poderia ser razoavelmente exigida 

para o relaxamento da obrigação contratual)109. 

                                                           
claimant's protected interest, the extent and culpability of the defendant's wrongful conduct, the extent to 

which any profit accruing to the defendant is causally attributable to the defendant's wrong, the adequacy 

of alternative remedies/sanctions, and the strength of concerns to deter” (WATTERSON, Stephen. Gain-

based remedies for civil wrongs in England and Wales, cit., p. 45). 

108  “There are a number of circumstances in which compensation for loss is calculated taking into account 

the gains made by the defendant. (…) The first example is Wrotham Park Damages for encroachment, 

which exists in Irish as in English law. In Conneran v Corbett, Laffoy J accepted that Wrotham Park 

damages are an alternative to the normal measure of diminution in value for trespass. In Victory v 

Galhoy Inns Ltd, the High Court awarded damages for an innocent encroachment onto the plaintiffs' 

property, calculated in part by the defendants' profit. The defendants ran a nightclub and, mistakenly 

believing they had a right of way, trespassed on the plaintiffs' property in order to create a legally-required 

fire exit. The defendants argued for damages to be limited to the diminution in value of the plaintiffs' 

property. However, McMahon J ruled that the plaintiffs were entitled to 'an enhancement' of their damages, 

'related to the value of the exit to the defendants' enterprise, and in particular to the profits which the 

enterprise generates for the defendant'. This was regarded as a fair proportion of the profits from the 

defendants' business, which could not operate without the infringement. The Law Reform Commission 

considers that, while the conceptual basis of Wrotham Park damages in English law is uncertain, it is more 

'straightforward and realistic' to view them as 'restitution of the gain'” (CONNOLY, Niamh. Disgorgement 

in Ireland, cit., p. 80). Tradução livre: Há uma série de circunstâncias em que a compensação pela perda 

é calculada levando-se em conta os ganhos obtidos pelo réu, oferecendo um equivalente funcional ao 

disgorgement. O primeiro exemplo é Wrotham Park Damages por invasão (encroachment), que existe 

tanto na lei irlandesa quanto na inglesa. No acórdão Victory v Galhoy Inns Ltd, foi admitida indenização 

por uma invasão inocente na propriedade dos demandantes, em parte, pelo lucro dos réus. Os acusados 

administravam uma boate e, erroneamente acreditando que tinham direito de passagem, invadiram a 

propriedade dos queixosos para criar uma saída de incêndio legalmente exigida. Os réus argumentaram 

que os danos seriam limitados à diminuição do valor da propriedade dos queixosos. No entanto, McMahon 

J determinou que os demandantes tinham direito a “uma melhoria” de seus danos, “relacionados com o 

valor da saída para a empresa dos réus e, em particular, com os lucros que o empreendimento gera para o 

réu”. Foi considerada uma proporção razoável dos lucros do negócio dos demandados, que não podiam 

operar sem a infração. No segundo acórdão do caso Hickey v Roches Stores, em que se discutia o dano 

sofrido pelos demandantes em função da perda de clientes para os réus, após o término do contrato, por 

causa de violação de cláusula de não concorrência, foi calculada a indenização considerando os negócios 

do réu.Embora a indenização tivesse objetivo compensatório, eles foram calculados por referência ao 

ganho do infrator e, portanto, de uma perspectiva prática, assemelham-se ao disgorgement. Esses danos 

agravados, permitidos para compensar os demandantes por sua perda devido à concorrência equivocada 

dos réus, são diferentes de danos exemplares ou punitivos. A diferença é que os danos exemplares se 

baseiam na intenção, enquanto o cálculo da perda do demandante por referência ao lucro dos arguidos 

previsto em Hickey é retrospectivo, guiado pela quantidade de lucro obtido pelo erro. 
109  “Thus, the cases support their availability for: (a) the major intellectual property wrongs (reflecting a 

reasonable/notional royalty for the relevant infringing act); (b) breaches of confidence (reflecting the sum 

that could reasonably be demanded for relaxation of any confidentiality obligation); (c) wrongful 

interferences with rights to possess chattels (typically in the form of a reasonable user fee for a period of 

temporary wrongful user); (d) wrongful interferences with rights to possess land, or lesser rights of use 

and/or control (in the form of a reasonable user fee for a period of temporary wrongful user or the sum 
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E apesar de serem denominadas de condenações restituitórias, boa parte dos 

estudiosos identificam uma natureza compensatória a elas porque voltados para compensar 

uma perda financeira real que consiste na oportunidade genuinamente perdida de o 

requerente de negociar com o réu a exploração de seus direitos. Muitas irregularidades desta 

natureza são recompensadas pela condenação na taxa razoável de honorários, pelo menos na 

ausência de outras circunstâncias excepcionais que justifiquem medidas mais duras; por 

exemplo, mera ilegalidade no campo do direito de propriedade intelectual e quando os réus 

não são infratores conscientes. Por outro lado, delitos deliberados ou imprudentes 

invariavelmente escapam às condenações dessa natureza visto o objetivo explícito da 

obtenção de proveito ilícito. Permanece uma discussão no direito inglês ainda sobre a 

possibilidade de uma 'conta de lucros' ser possível diante da violação de confiança, que pode 

abranger ações por uso indevido de informações em violação de uma obrigação de 

confidencialidade, assumida entre partes ou imposta por lei. A discussão é bastante 

complexa e envolve posições favoráveis e contrárias dos tribunais ingleses, que muitas vezes 

decidem não pela aplicação da 'conta de lucros', mas sim pela restituição, com base em taxas 

razoáveis e que seriam devidas para ressarcir a infração perpetrada.  

Por sua vez, na tutela de bens regulados por diplomas especiais os tribunais gozam 

de ampla discricionariedade estatutária para conceder os danos que consideram justos, 

incluindo danos agravados ou exemplares. A lei inglesa disponibilizou por muito tempo a 

solução da 'conta de lucros' para infrações graves de propriedade intelectual. Essa prática 

antecede os modernos estatutos de propriedade intelectual que agora confirmam 

expressamente a disponibilidade do remédio para violações de patentes, direitos autorais e 

marcas registradas. Três características desse remédio, quando concedidos, destacam-se 

(conta de lucros, taxas razoáveis, e danos adicionais). Assim está a disposição do 

restabelecimento do direito e da remoção dos lucros oriundos à violação da propriedade 

intelectual a 'conta de lucros' como alternativa ao danos compensatórios como seriam a 

indenização em si quantificada ou o uso das 'taxas razoáveis'. Os tribunais somente não 

                                                           
that could reasonably be negotiated for permission to do as the defendant did); and (e) breach of contract 

(reflecting the sum that could reasonably be demanded for relaxation of the relevant contractual 

obligation)” (WATTERSON, Stephen. Gain-based remedies for civil wrongs in England and Wales, cit., 

p. 39). Tradução livre: Os casos que comportam sua disponibilidade são: (a) os principais erros de 

propriedade intelectual; (b) quebras de confiança (refletindo a quantia que poderia razoavelmente ser 

exigida para o relaxamento de qualquer obrigação de confidencialidade); (c) interferências ilícitas no 

direito de possuir bens móveis (normalmente na forma de uma taxa de usuário razoável); (d) interferências 

ilícitas com os direitos de posse da terra, ou menores direitos de uso e/ou controle (também na forma de 

uma taxa de usuário); e (e) quebra de contrato (refletindo a soma que poderia ser razoavelmente exigida 

para o relaxamento da obrigação contratual). 
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admitem a 'conta de lucros' quando a violação da marca não se deu de forma intencional 

pelos réus. Já no âmbito das patentes, a mera negligência autoriza o pedido com base nesse 

instituto que visa retirar todos os lucros oriundos da violação. No entanto, apesar de não ser 

propriamente a remoção do proveito oriundo da violação e sim a vedação ao injustificado 

enriquecimento do transgressor que fundamentam as condenações, sem referência aos fins 

inibitórios visados. O que não deixa de ser curioso ainda mais sobre as orientações das 

diretivas da comunidade europeia, cujo teor recomenda fortemente o uso de meios eficazes 

de dissuasão das violações desses bens imateriais. Um segundo remédio ainda a disposição 

dos tribunais é a possibilidade das 'taxas razoáveis' no âmbito da infração das leis de direitos 

autorais, marcas e patentes, inclusive com a consideração de valores de royalties fictícios, 

mas razoáveis quando for inviável ou impossível a prova das perdas sofridas. E assim, como 

em outros contextos, também aqui permanece a ambivalência quanto a ser uma medida de 

natureza “compensatória” ou “restitucional”. Por fim, no âmbito desses direitos de autor, 

marcas e patentes é possível a atribuição de danos adicionais (additional damages), em 

acréscimo aos danos compensatórios ordinários em alguns apropriados, “como a justiça que 

o caso pode exigir”, tendo em conta todas as circunstâncias, e em particular para: (a) a 

infração flagrante, e (b) quaisquer benefícios gerado ao demandado em razão da infração. 

Este é um remédio híbrido incomum, que ocupa um status incerto entre (a) danos 

compensatórios agravados, (b) uma medida baseada em ganho e (mais duvidosamente) (c) 

danos exemplares110.  

Outro remédio à disposição da lei inglesa para remover os lucros indevidos é o 

mecanismo da 'confiança construtiva' que é de cunho proprietário e equitativo. Em alguns 

casos, ela é um remédio puro, por motivos de conduta ilícita limitado ao bem originário. Em 

outros casos, eles são um equivalente funcional que, como remédio proprietário, se estende 

a qualquer ganho recebido pelo réu e, portanto, implica restituição completa. Um fiduciário 

deve prestar contas ao seu beneficiário por quaisquer vantagens que ele ganhe com sua 

posição. Esse ressarcimento (disgorgement) exigido dos fiduciários não depende de o 

beneficiário ter sofrido uma perda. Em princípio, o evento causador da 'confiança 

construtiva' deve ser um enriquecimento por uma má conduta (wrong)111, em oposição ao 

                                                           
110  WATTERSON, Stephen. Gain-based remedies for civil wrongs in England and Wales, cit., p. 29-70. 
111  “Proprietary disgorgement is, at best, a very unusual phenomenon in English law. For a long time, the 

only firm support for proprietary disgorgement has been in the area of fiduciary accountability: it is widely 

accepted that a fiduciary, who is liable to account for unauthorised benefits resulting from his position, 

will ordinarily be a trustee for the fiduciary relationship's beneficiary, if those profits are represented by an 

asset identifiable in the fiduciary's hands. For some years, the high-water-mark was Attorney-General for 
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enriquecimento injusto que se dá em face do empobrecimento do titular do bem. A questão 

não é se o enriquecimento é justo, mas se a conduta do proprietário foi tal que a equidade 

deveria impor uma confiança (trust) – instituto que se assemelha a um 'trust legal' porque 

não livremente convencionado, mas sim imposto pela condenação112.  

                                                           
Hong Kong v Reid, where the Privy Council controversially held that a bribed public prosecutor held the 

bribes received on an immediate constructive trust for his employer, the Crown, and reasoned in terms 

that suggested that any unauthorised benefit accruing to a fiduciary by virtue of his position would 

potentially be held on trust for his beneficiary. In 2011, the English Court of Appeal signalled a retreat 

from this position, deciding that a fiduciary would only be a trustee if the asset in his hands represented 

the beneficiary's property, the proceeds of exploiting the beneficiary's property, or the proceeds of an 

opportunity that properly belonged to the beneficiary. However, the Supreme Court has since held, in FHR 

European Ventures LLP v Cedar Capital Holdings Ltd, that the availability of a proprietary remedy is not 

limited in this way. Authority, policy and practicality are said to require the conclusion that a fiduciary 

holds any unauthorised benefits resulting from his position on trust for his beneficiary. It is doubtful that 

any wider principles can be extracted from this important body of decisions. The extensive availability of 

proprietary disgorgement in the fiduciary context is best attributed to the peculiar nature of a fiduciary's 

position, and to a robust working-out of the fiduciary relationship's core requirement of loyalty. On this 

view, a fiduciary is altogether disabled from profiting from his position, without due authorisation, because 

the fiduciary relationship entails a duty immediately to account in specie to his beneficiary for any 

unauthorised benefits that he receives. There is, in contrast, no significant evidence that English law will 

supplement the personal liability of a non-fiduciary wrongdoer to disgorge their wrongful profits by 

imposing a constructive trust, whether 'remedial' or 'institutional'. The authorities suggest, for example: 

(a) that an IP infringer is only personally liable to account for his profits, and is not a constructive trustee 

of the proceeds of any infringement; (b) that a non-fiduciary, who misuses confidential information in 

breach of an obligation of confidentiality, may only be personally liable to account for his profits; (c) that 

a third party who dishonestly assists a breach of trust or fiduciary duty, and may be liable to account for 

his profits, is not a constructive trustee of his profits without more; and (d) that a trespasser who profitably 

uses another's land, and who might exceptionally be held liable to account for his profits from doing so, is 

nevertheless not a constructive trustee. The very restricted availability of proprietary disgorgement should 

help to allay the concerns of some commercial lawyers, at least, who have often argued that there is no 

justification for the special priority on insolvency (or other advantages) that may accrue as a result of 

proprietary disgorgement” (WATTERSON, Stephen. Gain-based remedies for civil wrongs in England 

and Wales, cit., p. 62). Tradução livre: Reestabelecimento Proprietário (Proprietary Disgorgement) é, na 

melhor das hipóteses, um fenômeno muito incomum na lei inglesa. Durante muito tempo, o único apoio 

firme ao restabelecimento da propriedade foi na área da prestação de contas fiduciária. Durante alguns 

anos, o ponto alto foi Attorney-General for Hong Kong v Reid, onde o Conselho Privado sustentava, de 

forma controvertida, que um promotor público subornado por confiança construtiva imediatamente devia 

o produto ao seu empregador, a Coroa, e raciocinou em termos que sugeriam que qualquer benefício não 

autorizado que se acumulasse a um funcionário em virtude de sua posição seria potencialmente mantido 

em custódia para seu beneficiário. Em 2011, o Tribunal de Apelação inglês sinalizou uma retirada desta 

posição, decidindo que um funcionário seria apenas um fiduciário se o ativo em suas mãos representasse 

a propriedade do beneficiário, o lucro da exploração da propriedade do beneficiário, ou o produto de uma 

oportunidade que pertencia adequadamente ao beneficiário. No entanto, o Supremo Tribunal, no caso 

FHR European Ventures LLP v Cedar Capital Holdings Ltd, consignou que a disponibilidade de uma 

solução proprietária não é assim limitada. Entende-se que a autoridade, a política e a praticidade exigem 

a conclusão de que um fiduciário detém quaisquer benefícios não autorizados resultantes de sua posição 

de confiança em benefício de seu beneficiário. É duvidoso que quaisquer princípios mais amplos possam 

ser extraídos deste importante corpo de decisões. A extensa disponibilidade de restituição proprietária no 

contexto fiduciário é mais bem atribuída à natureza peculiar da posição fiduciária e a uma robusta 

elaboração do indispensável requisito de lealdade no relacionamento fiduciário. Sob esse ponto de vista, 

um fiduciário é totalmente incapacitado de lucrar com sua posição, sem a devida autorização, porque o 

relacionamento fiduciário implica o dever imediato de prestar contas em espécie ao seu beneficiário por 

quaisquer benefícios não autorizados que ele receba. Em contrapartida, não há evidências significativas 

de que a lei inglesa complementará a responsabilidade pessoal de um infrator não fiduciário. 
112  CONNOLY, Niamh. Disgorgement in Ireland, cit., p. 71-78. 
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Nesse cenário, é indiscutível que dado a conotação pragmática do direito anglo-

saxônico, os mecanismos legais à disposição do juiz são em maior número do que as soluções 

no campo da civil law, que mantém o dever de ressarcir o proveito indevido na seara da 

responsabilidade civil e do enriquecimento sem causa. Porém, é fato que também na lei 

inglesa não há uma vertente preocupada com a retirada em si do proveito ilegalmente obtido, 

que acaba sendo removido via tutela de outros direitos ou interesses violados. Importante 

ainda referir que o direito inglês não concebe o uso de ações coletivas com a finalidade de 

reparação dado o entendimento de que essas ações não permitem e por isso violam o dever 

da integral reparação de cada uma das vítimas, já que a condenação é globalizada.  

Feitas essas observações a respeito das possíveis soluções encontradas por outros 

sistemas jurídicos estrangerios, é possível aferir que é no campo dos direitos 

extrapatrimoniais que o problema dos lucros oriundos da intervenção se apresenta com maior 

frequência. Isso ocorre não só em virtude da cada vez mais frequente lesão aos direitos da 

pessoa, mas também pelas dificuldades quanto à quantificação desses danos por força da 

natureza extrapatrimonial. Por isso, para a análise dos lucros ilícitos se propõe a revistaçao 

dos danos extrapatrimonias, com atenção voltada para violação-quantificação do dano 

extrapatrimonial por ser onde os lucros ilícitos se fazem frequentemente presentes. De forma 

mais detida no que tange aos direitos extrapatrimoniais  ligados à pessoa é que o problema 

parece estar mais carente de soluções, na medida em que as demais áreas do direito autoral, 

propriedade imaterial e concorrência desleal têm recebido certa tratativa, em que pense 

insuficiente, no nosso entender frente à lesão lucrativa  
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4. DO DANO MORAL AO DANO EXTRAPATRIMONIAL 

 

 

Com base nos valores constitucionais, a jurisprudência iniciou um processo de 

significativa valorização dos direitos vinculados à realização da pessoa humana e da vida em 

relação, os quais passaram a ser tutelados como importantes esferas jurídicas inerentes ao 

ser113. Toma corpo, assim, a teoria dos direitos de personalidade, compreendidos como 

emanações da pessoa humana e tutelados porque essenciais à condição do ser.  

Digno de nota nesse contexto que a Constituição Federal ao se referir aos cidadãos 

trata-os primeiro e primordialmente como pessoas e não como simples indivíduos: conceito 

da época das luzes e de noção insular, que pensava a pessoa isolada do todo social e até 

mesmo distanciada de aspectos primordiais da condição humana. Mais especificamente em 

outras passagens do texto, a Constituição Federal se refere à pessoa em uma situação 

adjetivada e que demonstra a sua condição peculiar, seja quando se refere à criança, ao 

adolescente, à gestante, ao idoso, entre outros. Está, portanto, presente o personalismo 

jurídico que se revela como um novo significante do sistema jurídico. 

Nesse âmbito, é de primordial relevância o artigo 5º da Constituição Federal que 

elenca o rol de direitos fundamentais e inalienáveis da pessoa humana. Esses direitos que 

ora são instrumentos de proteção em favor da pessoa ora são garantias da sua expressão no 

mundo, são densos no que tange à carga axiológica dado o inerente atrelamento deles à 

personalidade humana. Por sua vez, o reconhecimento jurídico de parcelas essenciais à 

condição de pessoa ampliou o conjunto patrimonial do titular de direitos subjetivos e, por 

via direta, restou sobremaneira expandido o campo da incidência da lesão a esses direitos. 

Ademais, via Constituição Federal, a discussão acerca da possibilidade da indenização do 

dano moral, restou pacificada que é agora reconhecido como lesão autônoma podendo 

inclusive ser cumulado com o dano patrimonial114.Esse aspecto do reconhecimento expresso 

da indenizabilidade do dano extrapatrimonial pôs uma pá de cal na longa discussão que teve 

início com a possibilidade do ressarcimento do dano moral na cena aquiliana, recordando 

                                                           
113 DE CUPIS, Adriano. I diritto della personalità. Milano: Giuffrè, 1950. p. 18 e seguintes.  
114 Artigo 5º, inciso X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Súmula 37 

do STJ: “são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”. 

Súmula 227 do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 
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que tradicionalmente a doutrina e a jurisprudência afirmavam a impossibilidade de 

ressarcimento do dano moral dada a natureza efêmera e transitória da dor. Em certa medida 

este juízo continua a influenciar a pouca consideração atribuída ao dano moral, com reflexos 

visíveis no plano da sua liquidação.  

Originariamente, o dano não patrimonial era entendido somente como o dano moral 

subjetivo (dor e sofrimento), desde que oriundo de um delito penal. A responsabilidade assim 

se divida: responsabilidade penal e responsabilidade civil. O sistema jurídico partia do 

pressuposto que alguns delitos, por sua gravidade, como os crimes contra honra, causavam 

também efeitos danosos na esfera interior da vítima e que tal lesão era passível de reparação.  

Aliás, ao prever a possibilidade de indenização do dano não patrimonial diante do 

delito, o ordenamento se voltou para uma maior reação do direito (indenização mais ampla) 

diante da ofensa considerada mais grave e perpetrada pelo ilícito penal. A uma lesão de 

natureza mais grave (crime) uma resposta mais ampla do ordenamento12.  

Assim, dano extrapatrimonial era dano moral e esse equivalente a dor, sofrimento e 

angústia causados pela lesão. Tal entendimento resultava que dano não era reconhecido por 

força do bem que atingia, (esfera tuteláveis da pessoa humana) mas sim pelas consequências 

geradas pela lesão. No entanto, com a expansão dos direitos da pessoa e, também, do 

reconhecimento de bens que não são tipicamente patrimoniais, como o meio ambiente, a 

saúde, os bens culturais, entre outros foi havendo, progressivamente, o descolamento da 

ideia que identificava necessariamente dano extrapatrimonial ao dano moral (dor e 

sofrimento)115. 

O dano moral compreendido como equivalente a dor, sofrimento e angústia é hoje 

indenizado de modo específico em face da reconceituação da lesão aos direitos da pessoa. 

Desse modo, a categoria do dano moral então lato sensu, foi reduzida para a compreensão 

dele como um só dos muitos danos à pessoa que atualmente recebem tratamento sob a 

denominação de danos extrapatrimoniais e de danos de personalidade, vinculadas ambas as 

definições à categoria dos danos extrapatrimoniais. E o conceito de dano extrapatrimonial é 

significativamente expandido porque admite a tutela da gama de direitos subjetivos 

                                                           
115  “O que é dano moral? Tem ele caráter punitivo, preventivo, ou apenas compensatório? E o dano estético, 

o dano existencial ou o dano biológico: são novos danos, ou todos feixe de um mesmo dano moral? E o 

risco de dano, é indenizável? Haveria um dano pela angústia, pelo medo? Qual é a função da 

Responsabilidade civil neste início de século XXI: reparar, punir, prevenir, nenhuma, ou bem todas? É 

possível que a culpa do agente possa ser uma condição da responsabilidade sem ser, ao mesmo tempo, 

critério para a sua reparação? Tantas são as perguntas quanto não são as respostas” (LEVY, Daniel de 

Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas lesivas, cit., p. 3). 
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inalienáveis e imprescindíveis da pessoa  humana e sem os quais a personalidade seria algo 

destituído de qualquer conteúdo116.  

Assim, tomou corpo a distinção do dano moral para o dano extrapatrimonial e o pleno 

reconhecimento de novos direitos indenizáveis e relativos às esferas mais íntimas da pessoa, 

e a necessidade da devida reparação uma vez atingidos.  

Portanto, no que diz respeito à natureza do interesse lesado, o dano se distingue entre 

os danos patrimoniais e os danos extrapatrimoniais. A qualificação do dano como 

patrimonial e extrapatrimonial é  intrínseca ao bem atingido e não dos efeitos produzidos 

pela lesão. Sob o ponto de vista das consequências oriundas da lesão a natureza do bem 

ofendido é  irrelevante porque os efeitos dela podem ser patrimoniais e extrapatrimoniais 

independentemente da natureza (patrimonial ou extrapatrimonial) do bem atingido117. 

Desde esse processo de transformação dos conceitos e de admissão plena de bens e 

interesses tutelados relativos à pessoa humana, não somente a doutrina, mas sobretudo a 

jurisprudência, passou a uma nova compreensão sobre o ressarcimento dos danos, com 

especial referência e constatação da existência de bens extrapatrimoniais, que uma vez 

atingidos podem gerar consequências morais e patrimoniais. É o caso da lesão que atinja o 

bem “saúde” de uma pessoa, cujas consequências podem ser morais, dor, sofrimento, mas 

também consequências para a vida de relação (danos existenciais) e ainda danos patrimoniais 

(custos de recuperação). Nessas hipóteses, um bem não patrimonial, uma vez lesado, gera 

danos patrimoniais e danos extrapatrimoniais, entre estes está o dano moral.  

Assim, para a plena restauração da lesão pode-se afirmar que a possibilidade de 

cumulatividade do dano moral (dor, sofrimento) com outras espécies de dano 

extrapatrimoniais é perfeitamente considerada frente à legislação brasileira que trata da 

reparação civil. Ao lado do dano patrimonial, isto é, daquele de consequência econômica 

causado pela lesão e plenamente calculável, há o dano extrapatrimonial que se desenvolve 

no sentido de abarcar a compensação pecuniária (satisfação) por todos os prejuízos  causados 

no conjunto de interesses jurídicos imateriais da vítima.  

 Além dos danos pessoais e dos danos patrimoniais, digno de nota são os recentes 

pedidos de dano moral, leia-se, dano extrapatrimonial, também por lesão à 'vida de 

                                                           
116 Súmula 387 do STJ: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. 
117 PERLINGIERI, Pietro. Manuale di diritto civile. 6. ed. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 2007. p. 

702. 
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relação'118. Por aqueles prejuízos advindo de lesão que, tendo atingindo a um bem essencial 

da vida, repercutem as suas consequências para a vida relacional da pessoa. 

Uma mesma lesão pode repercutir em várias esferas da pessoa tuteladas pelo direito. 

Pense-se na lesão que tenha subtraído os movimentos e as sensações físicas. As 

consequências poderão repercutir no (a) campo patrimonial com danos relativos aos custos 

do tratamento, (temporário ou permanente, adaptações, próteses, equipamentos, cuidadores 

etc.); e com as perdas econômicas advindas da incapacidade para o trabalho. E ainda no (b) 

campo extrapatrimonial e próprio da pessoa em si, como por exemplo o dano estético, e é 

inegável que as consequências também serão sentidas nas esferas relacionais em virtude dos 

prejuízos na vida sexual, na vida familiar e do casamento, na relação paterno-filial, 

ordinariamente avaliados e quantificados no contexto do dano moral.  

É nesse  âmbito que a jurisprudência vem construindo a figura do dano à vida de 

relação, que é o aspecto da indenização voltado para considerar as perdas posteriores, porém 

decorrentes dos efeitos da lesão na integridade da pessoa e na sua vida cotidiana. Por isso, 

as tabelas de valores pré-fixados adotadas por alguns sistemas jurídicos são passíveis de 

severas críticas quanto à quantificação do dano extrapatrimonial como equivalente a dano 

moral/dano extrapatrimonial, na medida em que na indenização tabelada não é considerada 

a vida real da vítima, e as consequências que a lesão gerará no cotidiano daquele determinado 

sujeito, as quais poderão ser completamente diversas da vida laboral e relacional de uma 

outra pessoa. 

No contexto do direito brasileiro, cuja liquidação do dano extrapatrimonial se 

processa por meio do arbitramento, a questão é deveras tormentosa tanto que o instituto da 

responsabilidade civil começou a demonstrar uma maior sensibilidade no ressarcimento 

desses danos, afastando o conceito de dano extrapatrimonial como equivalente àquele 

restrito às hipóteses de dano moral subjetivo, tradicionalmente vinculados à ideia de dor e 

sofrimento, para considerar aspectos reais da lesão no âmbito dos interesses 

extrapatrimoniais  do lesado. 

Por isso, e dada a impossibilidade da plena tipificação desses direitosos direitos 

extrapatrimoniais, a contribuição da doutrina veio por meio da construção e do 

                                                           
118  Esse conceito de danos à vida de relação é fortemente desenvolvido no contexto do direito civil italiano e 

da problemática conceituação e tutela do direito  não patrimonial naquele sistema europeu de direito. 
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reconhecimento de uma cláusula geral de responsabilidade119, capaz de prospectar o dever 

de ressarcimento segundo o interesse legítimo violado. E assim abarcar os interesses 

merecedores de tutela pelo ordenamento, ainda que não estabelecidos sob a forma de direitos 

subjetivos-tipos.  

Os danos patrimoniais suportados pela vítima são, em regra, integralmente 

quantificáveis. O problema com esses danos se situa no campo da eficácia real da 

recomposição, ou melhor, com os mecanismos e a busca de meios que assegurem à vítima a 

efetiva reposição dos bens lesados. Portanto, em uma perspectiva teórica essa problemática 

diz respeito e se relaciona com a alocação dos custos dos danos e com a solidariedade 

social120 inerente à atual concepção do instituto da responsabilidade civil. 

                                                           
119  “Il solo dovere al quale può essere attribuito un significato, al fine di operare la valutazione di ingiustizia, 

è quello della solidarietà sociale sancito dall´art. 3 e dall´art.41 della Cost., che costituisce uno standard, 

un metro di giudizio operante sempre rispetto ad ogni relazione umana. In base a tale critério, che 

prescinde dalle relazioni intersoggettive, appunto può essere determinata l´idoneità oggettiva 

dell´interesse e della situazione della vittima, in concreto considerata, ad essere lesa da un comportamento 

contrario al dovere di solidarietà sociale: l´única condizione per operare tale giudizio è che dal sistema 

complessivamente risulti l´intento del legislatore di proteggere in quale forma che sia l´interesse del 

danneggiato. Sostituendosi alla immutabilità di un riferimento semplice la varia e cangiante molteplicità 

delle situazione a cui l´ordinamento atribuisce rilevanza, la disciplina della responsabilità civile ritrova 

intatta la sua capacità di corrispondere alle esigenze dei tempi. Solo ai nostalgici delle sistemazioni ciuse 

tutto questo potrà far pensare che uma disciplina generale abbia ceduto ad uma mera regolamentazione 

caisistica: chi, invece, abbia percorso un lungo cammino per spogliarsi daí per concetti ed apparentemente 

immutabili trascolorito in immagini reali” (RODOTÀ, S. Il problema della responsabilità civile. Milano: 

Giuffrè, 1967). Como è agevole rivelare dalla sommaria esposizione che se ne è fatta, la línea di tendenza 

espresssa da questa dottrina è quella di sottrare, nella misura più amplia possibilile, la disciplina della 

responsabilità alla rigidità di uma ricostruzione per fattispecie tipiche e di ricondurla, invece ad un insieme 

di criteri di valutazione variamente articolati, tali da costituire delle vere e proprie clausole generali 

(BARCELLONA, Pietro. Diritto privato e processo economico. 2. ed. Napoli: Jovene Editore, 1977. p. 

327-328). Tradução livre: O único dever ao qual  pode ser atribuído um significado, a fim de operar a 

avaliação da injustiça, é aquele da solidariedade social consagrado nos art. 3 e art. 41 da Constituição, que 

constitui um standard, uma medida de juízo sempre operante à vista de uma relação humana. Com base  

em tal critério, que não necessita das relações intersubjetivas, ao ponto de poder ser considerada a 

idoneidade objetiva do interesse e da situação da vítima, em concreto considerada, e de ser lesada por um 

comportamento contrário ao dever de solidariedade social: a única condição para operar tal juízo, é que o 

sistema complexivamente resulte ao intento do legislador de proteger de qualquer forma que seja o 

interesse do lesionado. Substituindo-se a imutabilidade de um referimento simples a varias e mutáveis 

multiplicidades das situações as quais o ordenamento atribui relevância, a disciplina da responsabilidade 

civil reencontra intacta a sua capacidade de corresponder às exigências dos tempos. Somente os 

nostálgicos das sistematizações todas fechadas poderão fazer pensar que uma disciplina geral tenha cedido 

a uma mera regulamentação casuística: que, ao contrário, tenha percorrido um longo caminho para 

espoliar-se de tais conceitos e aparentemente imutáveis transcolorido em imagenes reais (S. RODOTÀ, Il 

problema della responsabilità civile, cit.). Como é fácil revelar da sumária exposição que foi feita, a linha 

de tendência expressa por esta doutrina é subtrair, na medida mais ampla possível, a disciplina da 

responsabilidade da rigidez de uma reconstrução para fattispecie típicas e reconduzi-la, em vez disso, a 

um conjunto de critérios de valoração variavelmente articulados, tais de constituírem vera e propriamente 

cláusulas gerais. 
120  Se antes o Poder Judiciário podia fazer uma investigação e se debruçar sobre o comportamento do ofensor, 

descuidando-se, até certo ponto, dos danos suportados pela vítima, agora, com a prioridade voltada para 

a tutela e promoção da pessoa humana essa conduta hermenêutica não é mais passível de defesa e 

aplicação, sendo de rigor a preocupação com o amplo ressarcimento da lesão e a solidariedade social. Ao 
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princípio da solidariedade necessário referir a liçao de Pietro Barcellona sobre a teoria de Trimarchi e 

Rodotà: “La diferenza più significativa fra la tesi di Trimarchi e quella di Rodotá (...) riguarda 

l`accentuzione del profilo economico, nel primo, e del profilo sociale, nel secondo. Mentre Trimarchi 

esprime la tendenza a fondare la responsabilità sul calcolo econômico – e cioè sul rapporto fra costo 

sociale dell´attività e ricchezza prodotta – facendo implicitamente coincidere la valutazione di utilità 

sociale con la razionalità, del sistema produtivo; Rodotà, al contrario, attraverso il riferimento al principio 

di solidarietà sociale, sempra orientato verso uma valutazione comparativa della meritevolezza 

dell´interesse del danneggiato e di quello dell´agente, che tenga conto dell´interesse sociale complessivo 

e non solo del critério econômico. Alcuni anni dopo la publicazione del volume sulla responsabilità civile, 

anzi, Rodotà (in um breve commento intitolato 'Tecniche privatistiche e controllo sociale') non ha esitato 

a considerare come 'una pericolosa illusione liberista' l´idea che 'le spinte ad attività dannose per la 

collettività provenienti dal sistema industriale e le controspinte al risarcimento del danno provenienti dal 

sistema della responsabilità civile possono comporsi spontaneamente in equilíbrio in seno al mercato'. Il 

pericolo dell´economicismo sarebbe evitato nella prospettiva di Rodotà dal riferimento ai valori político-

sociali desumibili dagli artt. 2 e 41 della Costituzione, alla cui stregua andrebbe condotto il giudizio di 

responsabilità. Le clausole generali diverrebbero cosi strumenti per attuare un controllo sociale (del potere 

econômico) diffuso nella collettività. In particolare, la responsabilità civile 'se adoperata per reagire agli 

eccessi della pubblicità o ai danni derivanti dall´uso di determinati prodotti 'non solo assicurebbe il 

risarcimento ai danneggiati, ma permetterebbe di porre in essere forme di controllo sociale delle attività 

imprenditoriali. Tanto Trimarchi che Rodotà, dunque, ricorrono a criteri di pubblica utilità o di pubblico 

interesse per valutare la legitimità di un´attività dannosa: per il primo, però, la pubblica utilità si idientifica 

con la economicità dell´impresa; per il secondo non sono irrilevanti criteri político-sociali connessi alle 

circostanze del caso concreto. Il criterio della economicità induce Trimarchi a identificare il rischio 

addossabile all´impresa com quello 'calcolabile per lunghi periodi' giancché solo così il 'rischio può essere 

tradotto in costo' e quindi 'coperto com l´assicurazione o com l´auto assicurazione'. Viceversa, il criterio 

della solidarietà sociale e il richiamo all´art. 41 dovrebbero consentire nella prospettiva di Rodotà di non 

limitare la comparazione tra 'valori (economici) prodotti e valori distrutti', ma di includere nel giudizio di 

responsabilità anche i valori político-sociali diffusi nella colletività ed espressi nelle formule costituzionali 

della utilità sociale, della sicurezza, della dignità, ecc. (...) Alla base di entrambe le tesi sembra possibile, 

tuttavia, rintracciare la medesima idea di un soggetto generale in grado di svolgere un´obiettiva funzione 

di razionalizzazione: il mercato, per Trimarchi; lo Stato programmatore per Rodotà. Ad entrambi sembra 

sfuggire che anche il problema della responsabilità nasconde uma contraddizione reale: la contradizzione 

fra l´esigenza della produzione di valorizzare il capitale e l´esigenza di soddisfare bisogni e interessi 

sociali non suscettibili di calcolo monetário” (BARCELLONA, Pietro. Diritto privato e processo 

economico, cit., p. 333-335). Tradução livre: Em relação ao princípio da solidariedade, devemos nos 

referir à lição de Pedro Barcelona sobre as teorias de Trimachi e Rodotà: “ A diferença mais significativa 

entre a tese de Trimarchi e aquela de Rodotá (...) diz respeito a acentuação do perfil econômico, no 

primeiro, e do perfil social, no segundo. Enquanto Trimarchhi exprime a tendência de confrontar a 

responsabilidade ao seu cálculo econômico – e isto é sua relação entre custo social e atividade e riquezas 

produzidas – fazendo implicitamente coincidere, a valoração de utilidade social com a racionalidade do 

sistema produtivo; Rodotá, ao contrário, por meio da referência ao princípio de solidariedade social, 

sempre orientado segunda uma valoração comparativa de merecimento do interesse do lesado e daquele 

do agente, que leva em conta o interesse social complessivo e não somente o critério econômico. Alguns 

anos depois da publicação do volume sobre responsabilidade civil, ainda Rodotà (em um breve comentário 

intitulado ‘Tecniche privatistiche e controlo sociale’) não exitou a considerar como ‘uma perigosa ilusão 

liberalista a ideia que ‘le spinte’ e atividade danosas para a coletividade eram provenientes do sistema 

industrial e a ‘contraspinte’ do ressarcimento do dano proveniente do sistema da responsabilidade civil 

podem compor-se espontaneamente em equilíbrio em relação ao mercado.  O perigo do economicismo 

seria evitado na perspectiva de Rodotà em relação ao valores políticos-sociais desumíveis do art. 2 e 41 

da Constituição a qual centro andaria conduzido o juízo de responsabilidade. As cláusulas gerais se 

tornariam assim instrumento para atuação de controle social (do poder econômico) difuso na coletividade. 

Em particular, a responsabilidade civil è adaptada para reagir aos excessos da publicidade ou os danos 

derivados do uso de determinados produtos não somente asseguraria o ressarcimento aos lesados, mas 

permitiria por essas, por controle social nas atividades empreendetoriais. Tanto Trimarchi quanto Rodotá, 

então, recorrem a critérios de pública utilidade o de publico interesse para valorar a legitimidade de uma 
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Concernente aos danos extrapatrimoniais, para além das questões inerentes à garantia 

da efetiva reposição do patrimônio do lesado e à alocação dos ônus do ressarcimento, o tema 

é complexo pois aqui não se enfrenta somente a discussão da efetiva reposição do patrimônio 

e dos custos dos danos, mas também a questão tormentosa da dificuldade na quantificação 

da lesão extrapatrimonial que atinge um bem sem valor preciso ou pecuniário equivalente. 

A integral reparação da vítima, quando verificados os danos de natureza 

extrapatrimonial, passa pela difícil tarefa de o juiz mensurar o dano e traduzi-lo em moeda. 

A dificuldade na tarefa de monetarizar um bem que não é possível de imediata e direta 

reposição econômica, porque seu valor é intangível e não econômico, mas sim moral e 

existencial (afetivo, moral, inerente à vida em relação da pessoa, etc.), exige uma particular 

atenção do intérprete e a adoção de critérios de interpretação informados por valores 

constitucionais, sobretudo, o princípio de promoção da dignidade humana. Nesse sentido, a 

crítica de Maria Celina Bodin de Moraes121:  

(...) Trata-se de um mal evidente, proveniente de sentimentos de vexame, de 

tristeza, de humilhação, e que deve ser reparado pecuniariamente, ao arbítrio do 

magistrado, cabendo a este, ao determinar o valor da indenização, aplicar uma 

punição ao causador do dano, sem que necessite, porém, justificar como chegou 

àquele valor, o quantum indenizatório, bastando que descreva o que entendeu por 

situação danosa, a qual, na maioria dos casos, tampouco precisa ser provada pela 

vítima, pois é suficiente o dano in re ipsa. Não é à toa que os tribunais se abarrotam 

de pedidos de indenização, por vezes, caricaturais – e até estes, com alguma 

frequência são julgados procedentes. (...). Esse ambiente de indenizações a todo 

vapor normalmente de baixo valor, aliado à loteria e enigmas, está a resultar na 

desmoralização do dano moral, e, consequentemente, da dignidade humana. 

Quanto tudo se pode indenizar, passa-se a acreditar que tudo tem seu "preço", 

transformando por essa via, todas as situações jurídicas subjetivas, inclusive as 

extrapatrimoniais, em situações patrimoniais, sob um certo sentido, na medida em 

que passíveis de indenização em dinheiro.  

 

                                                           
atividade danosa: para o primeiro, porém, a pública atividade se identifica com a economicidade da 

empresa; para o segundo não são irrelevantes critérios político-sociais conexos às circunstâncias do caso 

concreto. O critério da economicidade induz Trimarchi a identificar o risco endossável à empresa com 

aquele ‘calculável por longos períodos’ já que somente assim o ‘risco pode ser traduzido em custo’ e então 

‘ coberto com seguridade ou com auto-seguros’. Vice versa, o critério, de solidariedade social e o reclamo 

do art. 41 deveriam consentir na perspectiva de Rodotà de não limitar a comparação entre ‘valores 

(econômicos) produtos e valores destruídos’, mas de incluir no juízo de responsabilidade também os 

valores político-sociais difusos na coletividade e expressos nas formulas constitucionais da utilidade 

social, da segurança, da dignidade, etc. (...). A base entre as teses parece possível, todavia, reencontra a 

mesma idea de um sujeito geral em grau de desenvolver uma objetiva função de racionalização: o mercado 

para Trimarchi; o Estado programado para Rododá. E entre elas parece sugerir que também o problema 

da responsabilidade esconde uma contradição real: a contradição entre a exigência da produção de 

valorizar o capital e a exigência de satisfazer necessidades suscetíveis de cálculos monetários. . 

121  MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos 

morais, cit., p. 52-53. 
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É fato que a discussão acerca do dano não patrimonial é ainda um debate vivo no 

campo da doutrina e da jurisprudência que vem chamando atenção para a necessidade da 

relevância da lesão. Isto porque é impossível ser negada a reparabilidade dos danos 

extrapatrimoniais em virtude dos princípios e direitos constitucionais de plena tutela à 

dignidade humana e aos direitos essenciais da pessoa. Mas não é  menos verdadeiro que há 

uma profunda confusão entre o que sejam danos extrapatrimoniais reais e meros infortúnios 

do dia a dia.  

E o receio da expansão da responsabilidade civil para os chamados 'danos 

bagatelares' reflete a irresignação dos tribunais quanto a completa desmoralização do direito 

de ação, e a busca de dinheiro fácil por meio de pedidos de indenização que estariam no 

campo dos infortúnios naturais do cotidiano. E como resposta a essa falta de relevância da 

lesão sofrida e na tentativa de contenção dos que vulgarmente se chamou de 'indústria do 

dano moral', os tribunais têm reduzido os valores de condenação, refletindo, assim, na 

liquidação do dano não patrimonial. Por sua vez, e, para refrear os pedidos frívolos, o 

Superior Tribunal de Justiça estabeleceu alguns elementos que devem estar presentes, entre 

eles,  o conceito de gravidade da lesão , para fins de constatação da repercussão moral da 

lesão.  

O princípio da dignidade da pessoa humana é o que informa e conforma o 

ressarcimento do dano extrapatrimonial vinculado à pessoa. E o princípio da integral 

reparação da lesão, no âmbito da responsabilidade civil é o cânone adotado quanto à extensão 

e limitação do efeito reparatório para aquela da situação preexistente à lesão122. ou, quando 

                                                           
122  “La riparazione in forma specifica, nonostante sia accomunata dalla legge al risarcimento del danno per 

equivalente, ha natura e obiettivi diversi: essa elimina l´effetto materiale della lesione, elimina il danno, 

quale modificazione della realtà cagionata dall` illecito (c.d.dano-evento) il risarcimento per equivalente, 

invece, compensa le perdite, elimina gli effetti economici negativi dell´illecito e gli altri effetti negativi 

riconducibile ad uma valutazione econômica (ad es., il dolore per l´illicito súbito è quantificato in denaro; 

(c.d. danno-conseguenze). La diversa funzione dei due rimedi è confermata dal fatto che essi possono 

concorrere: eliminata la lesione mediante la riparazione in forma specifica (ad. es. riparando la cosa 

danneggiata), al danneggiato è riconosciuto anche il risarcimento per equivalente per gli ulteriori danni 

che egli ha súbito a seguito dell`illicito (ad. es. Il mancato uso della cosa fino alla riparazione)” 

(PERLINGIERI, Pietro. Manuale di diritto civile, p. 701-702). Tradução livre: A reparação em forma 

específica, embora esteja estabelecida na lei o ressarcimento do dano por equivalente, tem natureza e 

objetivos diversos: essa elimina o efeito material da lesão, elimina o dano, como uma modificação da 

realidade causada pelo ilícito (dano-evento) o ressarcimento pelo equivalente, ao contrário, compensa as 

perdas, elimina os efeitos econômicos negativos do ilícito e outros efeitos negativo reconducíveis a uma 

avaliação econômica (por exemplo, a dor sofrida pelo ilicito é quantificada em dinheiro (dano-

consequencia). A diferente função dos dois recursos é confirmada pelo fato de que eles podem concorrer: 

eliminada a lesão por meio de reparação em forma específica (por exemplo, reparando a coisa danificada), 

à pessoa lesada é reconhecida também uma indenização por equivalente para os demais danos que ela 

sofreu em sequencia do ilícito (por exemplo, impossibilidade de uso da coisa até o reparo). 
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não possível a exata reposição da situação anterior, ao menos a compensação do dano por 

meio de um equivalente123 pecuniário.  

No que tange aos danos de natureza patrimonial (sejam eles decorrentes de lesão de 

interesse material ou imaterial), o sistema jurídico tem plena aptidão para promover o 

integral ressarcimento; isto porque os danos, assim como o mecanismo do ressarcimento 

(dinheiro), são da ordem do patrimônio. O dano é pago na “mesma moeda” do 

ressarcimento124.  

                                                           
123  “In ordinamenti diversi dal nostro, le vie di fuga dal problema del (risarcimento) danno non patrimoniale 

sono state diverse e forse meno sofisticate. Se il modelo francese há storicamente «liberazzato» il danno 

risarcibile (art. 1382 code civil), riuscendo ad esso indifferente che il danno abbia la natura materiale o 

morale, purchè la condotta venda a ledere «un interèt juridiquement protegé», il modello tedesco, ora 

riformato, há accantonato lo Shmerzensgeld del § 847 BGB, riabtendo che è in occasione della lesione di 

valori fondamentali della persona (corpo, salute, liberta, autodeterminazione sessuali) che può esse chiesta 

una « equa riparazione in danaro» ma non il risarcimento (§ 253 BGB). Sembra che l´indirizzo imbocato 

ora dal nostro «diritto vivente» si orienti verso quello del diritto tedesco, ache se non si há il coraggio di 

dire che si tratta più empiricamente di « uma equa riparazione in danaro» e non anche di risarcimento 

strito sensu” (DI MAJO, Adolfo. Profili della responsabilità civile, cit., p. 112). Tradução livre: Em 

outros ordenamentos que não no nosso, as formas de escapar do problema (de compensação) dos danos 

não pecuniários foram diferentes e talvez menos sofisticadas. Se o modelo francês historicamente 

“liberou” o dano compensável (artigo 1.382, Código Civil), sendo indiferente se o dano tem a natureza 

material ou moral, contanto que a conduta seja cometida para prejudicar «um interesse juridicamente 

protegido» o modelo alemão, agora reformado, deixa de lado o Shmerzensgeld do § 847 BGB, reiterando 

que é por ocasião da lesão dos valores fundamentais da pessoa (corpo, saúde, liberdade, autodeterminação 

sexual) que pode exigir uma “justa reparação em dinheiro”, mas nenhuma compensação (§ 253 BGB). 

Parece que o endereço agora colocado pelo nosso “direito vivo” é orientado para o direito alemão, mesmo 

que não tenhamos a coragem de dizer que é mais empírica do que “justa reparação em dinheiro” e não 

também uma reparação stricto sensu . 
124  Vale enttretanto, la lecione di Massimo Franzoni al rispetto della riparazione del danno patrimoniale e 

della necessità di farla secondo i criteri de valori della cosa, però com atenzione alla relazione dello 

soggetto con i beni e tutte le conseguenze del dano: “Invero, se era ipotizzabile effettuare l´operazione di 

differenza [primo del dano-dopo del dano], in una economia nella quale i valori del patrimonio di um 

soggetto erano rappresentati daí valori dei beni in proprietà risultanti dal mercato, non è più pensabile 

poterlo fare in economie nelle quali la rappresentazione dei valori viene effettuata anche al di fuori del 

mercato e nelle quali assumono rivelvanza i valori personalistici. (...) Rispetto a questi, più che mai, il 

dato della patrimonialità no può essere desnto a priori, ma è il risultato di um processo che muove dal 

fatto e ricerca le conseguenze pregiudizievoli nella sfera delgi interessi della persona che possono essere 

valutati economicamente. Dunque continua a prevalere il criterio soggettivo nella misurazione del danno, 

tuttavia è ribaltata la prospettiva: si parte dall´interesse soggettivo leso per giungere ad accertare le 

conseguenze patrimoniale, seguendo quale criterio di stima non già il prezzo di mercato, che spesso 

manca, bensì una valutazione sociale típica, suscettibile pertanto di una determinazione oggettiva” 

(FRANZONI, Massimo. Commentário del Códice Civile (Scialoja-Branca). In: GALGANO, Francesco 

(org.). Bologna: Zanichelli Editora; Roma: Soc. ed. del Foro Italiano, 1993. p. 829). Tradução livre: Vale 

a pena, a lição de Massimo Franzoni a respeito da reparação de danos patrimoniais e da necessidade de 

avaliá-lo de acordo com os critérios de valor da coisa, porém com atenção para a relação do sujeito com 

os bens e todas as consequências do dano: numa economia em que os valores dos ativos da matéria eram 

representados pelos valores dos bens em propriedades resultantes do mercado, não é mais impensável 

poder fazer em economias nas quais a representação de valores é levada a cabo também fora do mercado 

e na qual valores personalistas são revelados. (...) Com relação a estes, mais do que nunca, os dados 

patrimoniais não podem ser dados a priori, mas são o resultado de um processo que se move do fato e 

busca as consequências prejudiciais na esfera de interesses da pessoa que possam ser avaliadas 

economicamente. Consequentemente, continua a prevalecer o critério subjetivo na mensuração do dano, 

todavia a perspectiva se inverte: parte do interesse subjetivo do lesado para chegar a averiguar as 
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Situação que não ocorre diante da lesão e dos danos extrapatrimonias, pois nesse 

âmbito o ressarcimento se dá sob a ótica da patrimonialidade (dinheiro) quando os danos são 

essencialmente não monetários. Trabalha-se, pois com linguagens e categorias diversas 

visando à solução de um único problema: substituir a lesão por reparação. 

A valoração do dano extrapatrimonial é uma discussão latente no campo da 

compensação dos danos porque o sistema jurídico está estruturado sob as bases da 

patrimonialidade, carecendo o intérprete de dados legais para uma imediata liquidação com 

os fins de promover a integral reparação da vítima, conforme buscado pelo ordenamento. 

Devido a isso, as dificuldades encontradas no ordenamento jurídico para a devida e exata 

compensação dos danos vinculados à esfera pessoal e relacional da pessoa. Quanto vale a 

morte de um cônjuge? Quanto vale a perda de uma mão? Quanto vale ficar sem acesso a 

internet, telefone? Ter o nome indevidamente vinculado a um crime? Uma ofensa? Quanto 

vale uma lesão sexual que impeça a pessoa de se relacionar afetiva e sexualmente por toda 

uma vida? Essas são perguntas tormentosas que assolam os doutrinadores e também os 

julgadores no momento da quantificação dos danos extrapatrimoniais.  

Por muito tempo, a moral impregnou o campo do ressarcimento do dano não 

patrimonial (dano moral), para afastar o ressarcimento a um bem ou interesse jurídico 

essencialmente não monetarizado. Porém, a injustiça que se encontrava na proibição dessa 

indenização impôs o acolhimento da ressarcibilidade125 dos danos não patrimoniais, fazendo 

florescer a árdua discussão acerca da mensuração e, portanto, da liquidação desses danos.  

Por isso, ainda que superada a discussão acerca do reconhecimento de bens 

extrapatrimoniais e, também da expansão do conceito do dano extrapatrimonial para abarcar 

outros danos não patrimoniais distintos da dor e sofrimento, como os danos a direitos 

fundamentais e direitos à personalidade, ou mais recentemente àqueles ligados às esferas da 

vida em relação, é fato que o problema permanece na quantificação do dano e na liquidação 

da correspondente indenização compensatória. E é nesse terreno tormentoso da lesão e da 

quantificação do dano moral que está imersa boa parte da discussão a respeito dos lucros 

oriundos da lesão, chamados de ilícitos ou de lucro da intervenção.  

                                                           
consequências patrimoniais, seguindo o critério de estimativa não mais o do preço de mercado, que muitas 

vezes falta, mas uma avaliação social típica, portanto suscetível de determinação objetiva. 
125  “E foi justamente a consciência desta injustiça – isto é, embora o dano moral não possa ter seu equivalente 

em dinheiro, já que se buscar repará-lo – que viria a ser decisiva no sentido de que o dinheiro poderá 

trazer, senão prazer, algum conforto, servindo como lenitivo para os males da alma” (MORAES, Maria 

Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais, cit., p. 50). 
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4.1 O problema da quantificação da lesão  

 

O direito brasileiro estabelece no artigo 944 do Código Civil que a indenização se 

mede pela extensão do dano, fixando, assim, o princípio da plena reparação da vítima como 

a diretriz do cálculo das indenizações e o parâmetro para a quantificação dos danos.  

Para fins da correta liquidação dos danos e da respectiva quantificação da 

indenização é preciso verificar, in concreto, a extensão da lesão no conjunto de interesses do 

lesado. Ou seja, em quais aspectos da vida da vítima a lesão gerou consequências e em que 

extensão elas se deram. É possível que a lesão tenha causado danos patrimoniais e ou danos 

extrapatrimoniais, nos quais se incluem, além do dano em si, também todo e qualquer 

prejuízo, temporário ou definitivo na vida da vítima, inclusive na sua vida de relação. 

Uma parte da doutrina brasileira, com base no artigo 944 do Código Civil, repudia a 

ideia de pena no âmbito da condenação e da quantificação do valor do dano extrapatrimonial, 

o que, diante da jurisprudência brasileira que elenca aspectos de caráter repressivo e punitivo 

como um dos critérios na quantificação do dano moral,  pode indicar uma discrepância entre 

o preceito legislado e o direito aplicado no Brasil. Entendimento esse se levada em conta 

somente a estrutura da responsabilidade civil e seus elementos intrínsecos mas não às 

funções que são atribuídas á essa categoria pelo direito.  

Não obstante essa divergência, é fato que a questão da indenização dos danos à 

pessoa merece uma análise particularizada no contexto da violação do direito de outrem. Isto 

porque  ovetor constitucional da promoção da dignidade humana, é que informa todo o 

sistema legal brasileiro e sinaliza a prioridade valorativa da pessoa e do seu conjunto de bens 

e interesses quando da aplicação do direito.  

Pode-se afirmar que os novos valores constitucionais influenciaram no campo da 

reparação dos danos, exigindo a plena reparabilidade da lesão, em especial do dano 

extrapatrimonial dada a sua natureza, mas também um dever de prevenção inerente a bens 

jurídicos tutelados constitucionalmente como direitos fundamentais. Aqui entram em cena 

as funções atribuídas pelos sistema à responsabilidade civil. 

Esse fenômeno de interpenetração normativa, por conta da incidência direta da 

matéria constitucional no direito privado, vai tornando cada vez mais frágil a linha que 
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tradicionalmente dividia a interpretação do direito público e privado como searas estanques 

e incomunicáveis entre si126.  

E uma das características dessa divisão consiste que os direitos públicos são 

entendidos como possíveis objeto de reivindicação por parte do particular (relação 

particular-Estado) enquanto que os direitos privados recebem tutela de proteção por parte do 

Estado. (relação particular-particular). Entende-se importante a porosidade dessa divisão no 

contexto de bens imateriais, como são os bens extrapatrimoniais, sobretudo porque a norma 

privada ao ser interpretada segundo os comandos da Constituição Federal encerra em si os 

valores e, portanto, os fundamentos axiológicos da atual sociedade brasileira vertida no 

programa constitucional de 1988127.  

A percepção de que os direitos inerentes à pessoa estão vinculados ao princípio da 

dignidade da pessoa humana significa, ao seu turno, reconhecer a possibilidade tanto de 

tutela quanto à perspectiva de reivindicação e promoção desses direitos.Também, fruto dessa 

preocupação foi o alargamento, entre nós, do rol128 dos direitos fundamentais entre os quais, 

                                                           
126  “Afirmava-se, significativamente – e afirma-se ainda hoje nos cursos jurídicos –, que o Código Civil 

Brasileiro, como os outros códigos de sua época, era a Constituição do direito privado. De fato, cuidava-

se da garantia legal mais elevada quanto à disciplina das relações patrimoniais, resguardando-as contra a 

ingerência do Poder Público ou de particulares que dificultassem a circulação de riquezas. O direito 

público, por sua vez, não interferiria na esfera privada, assumindo o Código Civil, portanto, o papel de 

estatuto único e monopolizador das relações privadas. O Código almejava a completude, que justamente 

o deveria distinguir, no sentido de ser destinado a regular, através de situações-tipo, todos os possíveis 

centros de interesses jurídico de que o sujeito privado viesse a ser titular” (TEPEDINO, Gustavo. Temas 

de direito civil, cit., 1999, p. 3). E ainda Francisco Amaral (Direito civil: introdução, cit., p. 67), sobre o 

tema: “Esta distinção foi um dos postulados básicos do Estado Liberal, assim como o da divisão dos 

poderes (executivo, legislativo, judiciário) e o do caráter abstrato e geral das normas jurídicas. O direito 

público era o conjunto de normas com que o Estado se organizava e regulava as relações entre si e os 

particulares, visando proteger os indivíduos, não a coletividade. A separação dos dois ramos correspondia 

à existente entre os sistemas da política e da economia, com outras características, a da abstenção do 

Estado em intervir na Segunda. Contrapunha-se, desse modo, a sociedade civil, que era a natural, dirigida 

pelas suas próprias leis, emanadas da natureza ou da razão, ao Estado, que era o organismo mantenedor 

da ordem econômica e social”. 
127  Reconhecer aquilo que a sociedade e a cultura têm para oferecer ao Direito, o que inclui também o plano 

hermenêutico, independentemente de apreensão legislativa, confirma um dever de práxis, segundo o qual 

é necessária a adequação da lei genérica às necessidades do presente e do caso sob análise. Considerar, 

assim, o fato um elemento fenomenológico informador do ordenamento jurídico importa reler a própria 

hermenêutica jurídica – a qual não pode ser vista separadamente de uma teoria da compreensão, como se 

dela diferisse – para que se possa levar em conta não apenas a norma, o que inclui a própria Constituição, 

mas também a própria ação legítima do sujeito concreto – como constituinte de sua própria personalidade 

e da história daqueles com quem dialeticamente se relaciona. É por meio da hermenêutica como 

compreensão e ação constitutiva do próprio sujeito que se alcançará a imperiosa sensibilidade jurídica à 

reinvenção e renovação do Direito, reconhecendo-se as necessidades do presente e conformando-lhe um 

modo de olhar socialmente eficaz (FACHIN, Luiz Edson. Direito civil: sentidos, transformações e fins. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 145-146). 
128  “A aproximação entre os direitos fundamentais e os direitos da personalidade, nos textos constitucionais 

mais recentes, a exemplo do que ocorre com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

permite não só contemplar os direitos da personalidade, a partir de uma cláusula geral de proteção (art. 
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aqueles que possuem sua base vinculada aos direitos de personalidade. Esses bens, dada a 

natureza de direitos constitucionais fundamentais, possuem cunho político e se dirigem ao 

Estado como forma de não intervenção desse, e também em função dessa natureza são 

passíveis de reivindicação em face do mesmo Estado. E é assim porque eles dizem respeito 

às necessidades éticas fundamentais de cada ser humano. Desse modo, os direitos de 

personalidade são correlatos aos direitos fundamentais, mas necessariamente não se 

confundem com estes, pois os direitos de personalidade versam sobre a projeção da 

personalidade humana marcada por um forte conteúdo ético, enquanto os direitos 

fundamentais, pode-se dizer, entre outras características que lhes são próprias, revestem-se 

da projeção sociopolítica de tais direitos129.  

A complexidade da sociedade moderna vem impondo ao direito problemáticas que 

envolvem a seara privada das pessoas em uma atenuação das linhas limites entre os interesses 

públicos e os privados. O potencial lesivo é um desses problemas à medida que direitos 

personalíssimos são facilmente violados, e as tecnologias permitem não só a invasão da 

privacidade e intimidade das pessoas, mas igualmente, de dados relativos às esferas privadas. 

O espaço da internet é um espaço público e no qual a violação dos direitos personalíssimos 

é uma constante. E esse confronto fortalece a necessidade de uma maior abrangência da 

tutela dos direitos de personalidade, o que não implica, obrigatoriamente, uma tipificação 

estrita de tais direitos porque, segundo Gustavo Tepedino ao citar Perlingieri, 

(...) a personalidade humana mostra-se insuscetível de uma recondução a uma 

'relação jurídica-tipo' ou a um 'novelo de direitos subjetivos típicos', sendo, ao 

contrário, valor jurídico a ser tutelado nas múltiplas e renovadas situações em que 

o homem possa se encontrar a cada dia. Daí resulta que o modelo do direito 

subjetivo tipificado será necessariamente insuficiente para atender às possíveis 

situações subjetivas em que a personalidade humana reclame tutela jurídica130. 

Decorrente da impossibilidade de se aferir quais seriam os direitos que, uma vez 

assegurados juridicamente, realizariam a personalidade de todos os indivíduos, o mecanismo 

legal disponível para a concretização da possibilidade de reivindicação dos direitos 

individuais de personalidade se dá por meio da utilização do princípio da dignidade da 

                                                           
1º), mas também consagrar, explicitamente, um rol desses direitos (art. 5º)” (GEDIEL, José Antônio Peres. 

Os transplantes de órgãos e a invenção moderna do corpo, cit., p. 50). 
129  “Não há equivalência entre direitos fundamentais e direitos de personalidade. Antes de mais, a 

preocupação da abordagem é diferente. As constituições têm em vista particularmente a posição do 

indivíduo face ao Estado; e provavelmente a do cidadão, que continua a ser o destinatário de muitas 

previsões” (ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil. Coimbra: Ed. Coimbra, 1997. v. 1: Teoria geral: 

introdução, as pessoas, os bens, cit., p. 67). 
130  TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 

TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil, cit., 1999, p. 45. 
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pessoa humana. E como cláusula geral a recepcionar e tutelar todo e qualquer direito 

relacionado com o conjunto de bens intrinsicamente ligados à pessoa, os quais por um lado 

são demandas da personalidade e por outros são garantias essenciais a ela. “A personalidade 

é, portanto, não um direito, mas um valor (o valor fundamental do ordenamento) e está na 

base de uma série aberta de situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente 

mutável exigência de tutela”131. 

Trata-se, portanto, da necessidade de redimensionar os aspectos da qualidade da 

tutela a ser conferida à pessoa, e não pura e simplesmente de elastecer o rol dos direitos a 

serem assegurados. Sobre tal necessidade de se modificar qualitativamente o conteúdo da 

tutela, Pietro Perlingieri, criticamente, assinala que: 

(...) a essa matéria não se pode aplicar o direito subjetivo elaborado sobre a 

categoria do 'ter'. Na categoria do 'ser' não existe dualidade entre sujeito e objeto, 

porque ambos representam o ser, e titularidade é institucional, orgânica (...). Onde 

o objeto de tutela é a pessoa, a perspectiva deve mudar; tornar-se necessidade 

lógica reconhecer, pela especial natureza do interesse protegido, que é justamente 

a pessoa a constituir ao mesmo tempo o sujeito titular do direito e o ponto de 

referência objetivo de relação. A tutela da pessoa não pode ser fracionada em 

isoladas fattispecie concretas, em autônomas hipóteses não comunicáveis entre si, 

mas deve ser apresentada como problema unitário, dado o seu fundamento 

representado pela unidade do valor da pessoa132.  

Diante dessa constatação de insuficiência do modelo dogmático classicamente 

estruturado sobre as categorias patrimoniais133, releva pensar o direito civil e sua perspectiva 

de tutela, sob a influência de valores da órbita constitucional, os quais implicam o 

redimensionamento dos institutos jurídicos de cunho privado, pois, aparentemente, 

apresenta-se a incapacidade do sistema legal na resolução das demandas sociais em 

parâmetros que desconsiderem a preocupação constitucional com a pessoa humana e os 

valores que lhe são inerentes134.  

                                                           
131  PERLINGIERI, Pietro. Perfis de direito civil. Introdução ao direito civil constitucional. Tradução de 

Maria Cristina de Cicco. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 155-156. 
132  PERLINGIERI, Pietro. Perfis de direito civil, cit., 3. ed., p. 155-156. 
133  “A falta de aprofundamento, por parte dos civilistas, da temática concernente à atuação das relações não 

patrimoniais se explica com numerosos fatores, e principalmente com três. A identificação a) do direito 

privado com o direito das relações patrimoniais; b) da juridicidade com o específico momento coercitivo; 

c) da juridicidade com a mera tutelabilidade do interesse mediante o processo, ainda que muitas das 

técnicas de atuação dos direitos sejam previstas por normas de direito substancial” (PERLINGIERI, 

Pietro. Perfis de direito civil, cit., 3. ed., p. 156). 
134  “A crítica ao Direito Civil, sob essa visão, deve ser a introdução diferenciada a estatutos fundamentais, na 

explicitação de limites e possibilidades que emergem da indisfarçável crise do Direito Privado. É uma 

busca de respostas que sai do conforto da armadura jurídica, atravessa o jardim das coisas e dos objetos e 

alcança a praça que revela dramas e interrogações na cronologia ideológica dos sistemas, uma teoria crítica 

construindo um modo diverso de ver. E aí, sem deixar de ser o que é, se reconhece o 'outro' Direito Civil” 

(FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil, cit., p. 4). 
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Sob esse enfoque, o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser tido como 

cláusula geral de tutela da personalidade no ordenamento brasileiro, a exemplo do 

entendimento dado às legislações de outros países, prestando-se como instrumento legal a 

servir, a um só tempo, tanto de fundamento, como de limite à tutela ou à intervenção do 

Estado sobre os indivíduos, pois “a dignidade da pessoa humana implica que a cada homem 

sejam atribuídos direitos, por ela justificados e impostos, que assegurem esta dignidade na 

vida social. Esses direitos devem representar um mínimo, que crie o espaço no qual cada 

homem poderá desenvolver a sua personalidade. Mas devem representar também um 

máximo, pela intensidade da tutela que recebem”135.  

Extraindo-se da efetivação do princípio da dignidade da pessoa, notadamente em 

nosso tempo, dadas as inúmeras formas de intromissão e violação do espaço pessoal, físico 

e moral, especialmente quanto às técnicas de intervenção sobre o corpo humano, 

mapeamentos genéticos, avanços tecnológicos em informática e equipamentos de última 

geração em gravações, filmagens e escutas, entre outros, e infinita propagação dessas 

violações pela internet, tornou-se preocupação sobremaneira relevante no mundo jurídico o 

fortalecimento da teoria dos direitos de personalidade, vinculados que estão a esse princípio 

constitucional fundamental. E a proteção desses direitos está relacionada com leis e estatutos 

que fortalecem os mecanismos de proteção, mas também com o fortalecimento dos 

mecanismos de reparação e prevenção, função para a qual a doutrina e a jurisprudência têm 

relevante papel.  

O fato de vários ordenamentos legais erigirem o princípio da dignidade da pessoa 

humana como norma constitucional revela a preocupação que está na origem dessa possível, 

e cada vez mais presente, violação da personalidade estendida ao âmbito da vida privada de 

cada pessoa e cidadão. E o potencial lesivo a esses direitos exige novas perspectivas de tutela 

por parte do instituto da responsabilidade civil, principalmente porque é no campo dos 

direitos extrapatrimoniais que grassam as situações não só de violação, mas também da voraz 

busca do lucro fácil à custa dessa violação. Em relação a isso, o princípio da dignidade da 

pessoa humana a quem Maria Celina Bodin de Moraes136 atribui a qualidade de cláusula 

geral dos direitos de personalidade137 permite o perfeito enquadramento do dever de 

                                                           
135  ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil, obra citada. 
136  Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003. 
137  Para DE CUPIS: “Os direitos da personalidade, pelo caráter de essencialidade, são na maioria das vezes 

direitos inatos, no sentido em que presentemente se pode empregar a esta expressão, mas não se reduzem 

ao âmbito destes. Os direitos inatos são todos eles direitos da personalidade, mas pode verificar-se a 
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indenizar sempre que houver a lesão a um bem do conjunto patrimonial da pessoa. Portanto, 

esse princípio serve igualmente como salvaguarda não só contra a lesão, mas também para 

que sejam promovidas garantias jurídicas para a não ocorrência de violação a esses direitos. 

E por isso se pode dizer que em virtude da elevada carga valorativa desses direitos, o sistema 

jurídico não tem só a função (estática e reparadora) de os tutelar mediante a reparação da 

lesão, mas sobretudo de promover mecanismos que os preservem de lesão (função dinâmica 

e preventiva). E pela análise da jurisprudência, essa função preventiva tem sido alocada 

muito especialmente na quantificaçao do dano extrapatrimonial, esfera onde se confrontam 

elementos como o princípio da reparação integral, danos punitivos e lucros oriundos da 

lesão.  

Além da possibilidade da reparação dos danos, as exigências sociais e a introdução 

do personalismo ético nos sistemas legais do mundo contemporâneo têm imposto à doutrina 

o desenvolvimento de novas soluções no intuito de serem resolvidas demandas de proteção 

e garantia a bens jurídicos até então não necessariamente relevantes ou merecedores de tutela 

do sistema legal138.  

Essa é a realidade no direito do consumidor para se citar um exemplo mais recente, 

uma vez que a produção e o consumo de bens em massa originaram situações jurídicas a 

reclamar uma renovada produção doutrinária assim como outrta  perspectiva de exegese 

pelos tribunais no campo do ressarcimento dos danos.  

O dano ao consumo que afete a pessoa, a saúde pública, entre outros, merece um 

tratamento diverso no âmbito da quantificação do dano moral. Esse entendimento decorre 

da carga valorativa e dos letígimos interesses em jogo: de um lado a lógica do mercado 

                                                           
hipótese de direitos que não têm por base o simples pressuposto da personalidade, e que todavia uma vez 

revelados, adquirem caráter de essencialidade” (DE CUPIS, Adriano. Os direitos de personalidade. 

Lisboa: Morais, 1961. p. 14). “A pessoa se apresenta com um núcleo de irradiação de direitos. Uma vez 

que este fenômeno tenha sido captado nos tratados internacionais e nas Constituições, produz-se um 

enlace, um ponto de contato entre o Direito Privado e o Público Constitucional. A pessoa e seu feixe de 

direitos é um ponto de articulação do sistema, tanto na ordem constitucional como na privada. Normas 

constitucionais protetivas da pessoa aplicam-se ao Direito Privado e direitos personalíssimos jusprivatistas 

adquirem significado constitucional” (LORENZETTI, Ricardo Luiz. Fundamentos do direito privado, 

cit., p. 159). 
138  “Assim é que, publicado o Código, tantos foram os problemas e os desvios da sociedade em mudança e 

tamanha foi a dificuldade do Código em se adaptar às novas exigências que foi necessário partir-se para 

a adopção de leis especiais em ritmo crescente, tentando adequar os institutos tradicionais da sociedade 

civil (a pessoa, a família, a propriedade, o contrato e a responsabilidade civil) às novas contingências da 

sociedade industrial e tecnológica que se desenvolvia no Brasil em substituição do sistema colonial agrário 

da época da codificação” (AMARAL, Francisco. Racionalidade e sistema no direito civil brasileiro. 

Separata da revista O Direito. Rio de Janeiro, ano 126, 1994. p. 1-2). 
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(fornecedor) e do outros a pessoa humana (consumidor)139 e as esfera de interesses 

fundamentais tuteláveis.  

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem trançando as diferenças no 

contexto da indenização dos danos extrapatrimoniais e no âmbito da relação de consumo 

considerou o dano moral como categoria autônoma de violação aos direitos fundamentais, 

inclusive de cunho coletivo. Por  isso, o dano moral vem verificado in re ipsa, conforme se 

vê do acórdão:  

                                                           
139  E também: PROCESSUAL CIVILE CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165 E 458 DO CPC/1973 NÃO 

CONFIGURADA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de 

Ação Ordinária proposta contra a CEDAE – Companhia Estadual de Águas e Esgotos, objetivando a 

prestação do serviço de fornecimento regular de água potável à residência do autor e o pagamento de 

indenização por danos morais. 2. Não configurada ofensa aos arts. 165 e 458 do CPC/1973, uma vez que 

Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia de forma clara e fundamentada, 

em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. O Tribunal a quo reconheceu a obrigação da 

companhia de fornecer água encanada à residência do autor e condenou a ré por danos morais sob os 

seguintes fundamentos (fls. 176-180, e-STJ): “(...) tem a concessionária ré obrigação legal de prestar o 

serviço à autora, de forma adequada, disponibilizando água potável e a instalação do medidor de consumo 

requerida. Cabendo ressaltar que a inexistência de rede de distribuição de água na região foi admitida pela 

ré em sede de contestação, restando, portanto, incontroversa. E a ré não comprovou ter realizado os 

estudos, nem as obras necessárias para ampliar a rede, mantendo-se inerte diante do aumento natural da 

demanda gerado pelo crescimento do número de residências e da população que necessita de seu 

abastecimento de água. Não se desincumbindo do ônus probatório do art. 373 do NCPC. Portanto, na 

forma do ditame do parágrafo único do art. 22 do CDC, ser obrigada a fornecer o abastecimento de água 

à parte autora. Contudo, em razão do curto prazo de tempo, bem como da logística necessária à ampliação 

da rede de água, deverá a ré fornecer água à autora, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de pagamento 

de multa de R$100,00 (cem reais) por dia de atraso, através de caminhão pipa, ou perfuração de poço 

artesiano, até que seja possível realizar o abastecimento de água encanada. Quanto ao dano moral, é 

cediço ser tênue a linha que separa o mero aborrecimento do cotidiano das lesões de ordem moral, sendo 

certo que para fazer jus à reparação por danos extrapatrimoniais não basta qualquer incômodo, dissabor 

ou chateação, faz-se necessário que sejam maculados Direitos da personalidade, tais como a privacidade, 

a honra, a imagem, a reputação, o nome e a saúde, entre outros. In casu, o evento causou, sim, mácula à 

honra do autor, que se viu privado de acesso à água potável. (...) A quantificação do valor do dano moral 

é matéria delicada, ficando sujeita à ponderação do julgador, que deve sempre observar os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que embora o art. 5º, inciso V, da Constituição da 

República tenha assegurado a indenização por dano moral, não estabeleceu os parâmetros para a 

fixação. Também devem ser observados, para a fixação da verba, o poder econômico do ofensor, a 

condição econômica do ofendido, a gravidade da lesão e sua repercussão, não se podendo olvidar da 

moderação, para que não haja enriquecimento ilícito ou mesmo desprestígio ao caráter punitivo-

pedagógico da indenização. Isto posto, observando-se as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a 

quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se ajusta aos Princípios da Razoabilidade e da 

Proporcionalidade”. 3. Descabe analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as 

premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório 

dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. A propósito: AgInt no AREsp 752.440/RJ, Rel. Ministra 

Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3ª Região), 2ª T., julgado em 16.06.2016, DJe 

23.06.2016); AgRg no AREsp 496.154/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 2ª T., julgado em 12.08.2014, 

DJe 25.08.2014; AgRg no Ag 928.890/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, 4ª T., julgado em 

25.03.2008, DJe 19.05.2008. 4. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. REsp 

1680689/RJ, v.u., Relator(a) Ministro Herman Benjamin, 2ª T., julgamento 21.09.2017, DJe 09.10. 2017 

(sem grifos no original). 
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(...) 1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte 

dispõe que “o dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se 

identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou 

abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais 

titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a 

função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito 

extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor e c) inibir condutas 

ofensivas a esses direitos transindividuais” (REsp 1.643.365/RS, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, 3ª T., julgamento 05.06.2018, DJe 07.06.2018). 2. (...). Agravo 

interno desprovido. v.u. AgInt no AREsp 1312148/SP, Relator Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, 3ª T., julgamento 17.09.2018, DJe 20.09.2018 (sem grifos no 

original). 

O Superior Tribunal de Justiça vem pontuando de forma abrangente o tratamento 

dado às lesões a direitos extrapatrimoniais relacionados a interesses comuns e 

transindividuais. E nesse âmbito às função atribuídas à quantificação da lesão vem acentudas 

pela pretensão de se reprimir as lesões, no caso essencialmente lucrativas. E o que se pode 

aferir no no seguinte acórdão da lavra do Ministro Luiz Felipe Salomão:  

(...) 1. O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração 

decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta 

e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, 

revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo 

abalo moral. 2. No caso concreto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ajuizou ação civil pública em face de revendedor de combustível automotivo, que, 

em 21.01.2004, fora autuado pela Agência Nacional de Petróleo, pela prática da 

conduta denominada “infidelidade de bandeira”, ou seja, o ato de ostentar marca 

comercial de uma distribuidora (Petrobrás  – BR) e, não obstante, adquirir e 

revender produtos de outras (artigo 11 da Portaria ANP 116/2000), o que se 

revelou incontroverso na origem. 3. Deveras, a conduta ilícita perpetrada pelo réu 

não se resumiu à infração administrativa de conteúdo meramente técnico sem 

amparo em qualquer valor jurídico fundamental. Ao ostentar a marca de uma 

distribuidora e comercializar combustível adquirido de outra, o revendedor expôs 

todos os consumidores à prática comercial ilícita expressamente combatida pelo 

código consumerista, consoante se infere dos seus artigos 30, 31 e 37, que versam 

sobre a oferta e a publicidade enganosa. 4. A relevância da transparência nas 

relações de consumo, observados o princípio da boa-fé objetiva e o necessário 

equilíbrio entre consumidores e fornecedores, reclama a inibição e a repressão 

dos objetivos mal disfarçados de esperteza, lucro fácil e imposição de prejuízo à 

parte vulnerável. 5. Assim, no afã de resguardar os direitos básicos de informação 

adequada e de livre escolha dos consumidores, protegendo-os, de forma efetiva, 

contra métodos desleais e práticas comerciais abusivas, é que o Código de Defesa 

do Consumidor procedeu à criminalização das condutas relacionadas à fraude em 

oferta e à publicidade abusiva ou enganosa (artigos 66 e 67). 6. Os objetos 

jurídicos tutelados em ambos os crimes (de publicidade enganosa ou abusiva e de 

fraude em oferta) são os direitos do consumidor, de livre escolha e de informação 

adequada, considerada a relevância social da garantia do respeito aos princípios 

da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações 

consumeristas. Importante destacar, outrossim, que a tipicidade das condutas não 

reclama a efetiva indução do consumidor em erro, donde se extrai a evidente 

intolerabilidade da lesão ao direito transindividual da coletividade ludibriada, não 

informada adequadamente ou exposta à oferta fraudulenta ou à publicidade 

enganosa ou abusiva. 7. Nesse contexto, a infidelidade de bandeira constitui 

prática comercial intolerável, consubstanciando, além de infração administrativa, 

conduta tipificada como crime à luz do código consumerista (entre outros), motivo 

pelo qual a condenação do ofensor ao pagamento de indenização por dano 

extrapatrimonial coletivo é medida de rigor, a fim de evitar a banalização do ato 
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reprovável e inibir a ocorrência de novas lesões à coletividade. 8. A 

intolerabilidade da conduta é extraída, outrossim, da constatada recalcitrância do 

fornecedor que, ainda em 2007 (ano do ajuizamento da ação civil pública), 

persistia com a conduta de desrespeito aos direitos de escolha e de adequada 

informação do consumidor, ignorando o conteúdo valorativo da autuação levada 

a efeito pela agência reguladora em 2004. 9. A quantificação do dano moral 

coletivo reclama o exame das peculiaridades de cada caso concreto, observando-

se a relevância do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão 

da lesão, a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta 

ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presentes), a verificação da reincidência e 

o grau de reprovabilidade social (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano 

moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 163-165). O quantum não deve 

destoar, contudo, dos postulados da equidade e da razoabilidade nem olvidar dos 

fins almejados pelo sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente 

violados. 10. Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos 

individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método 

bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o 

arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico 

lesado e as circunstâncias do caso. 11. Recurso especial parcialmente provido para, 

reconhecendo o cabimento do dano moral coletivo, arbitrar a indenização em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência de juros de mora, pela Taxa Selic, 

desde o evento danoso. v.u. REsp 1487046/MT Relator Ministro Luis Felipe 

Salomão, 4ª T., julgamento 28.03.2017, DJe 16.05.2017 (sem grifos no original). 

Com base em decisões como esta se pode aferir uma significativa mudança nos 

valores protegidos e a superação de entraves relacionados à indenização, como se pode aferir 

pela atribuição 'dano moral' coletivo, sendo certo que não se trata de dor, ou sentimento de 

humilhação, etc. mas sim de violação de direitos fundamentais de interesses jurídicos 

merecedores de tutela, no caso a boa-fé, transparência, lisura das relações consumeristas e a 

vedação ao lucro por meio da lesão desses interesses protegidos.    

Constata-se, portanto, que a Constituição Federal de 1988 introduziu uma ética de 

perfil personalista140 e solidário no sistema normativo brasileiro, o qual não pode ser 

desconsiderado como também deve ser possível de verificação (implícita ou explicita) em 

                                                           
140  A nova ordem constitucional culminou por assegurar, por meio do princípio da promoção da dignidade 

da pessoa humana, que “a última racio do direito é o homem e os valores que traz encerrados em si”,  

traduzindo o sentido de que o indivíduo é o limite e também o fundamento do domínio político da 

República (CORTIANO JR., Eroulths. Alguns apontamentos sobre os chamados direitos de 

personalidade. In: FACHIN, Luiz Edson (org.). Repensando fundamentos do direito civil contemporâneo. 

Rio de Janeiro: Renovar, 1988. p. 32). O expresso reconhecimento da dignidade da pessoa humana como 

fundamento da República, nas palavras de Sergio FERRAZ, constitui-se na “(...) base da própria 

existência do Estado Brasileiro e, ao mesmo tempo, fim permanente de todas as atividades, é a criação e 

manutenção das condições para que as pessoas sejam respeitadas, resguardadas e tuteladas, em sua 

integridade física e moral, assegurados o desenvolvimento e a possibilidade da plena realização de suas 

potencialidades e aptidões” (FERRAZ, Sergio. Manipulações biológicas e princípios constitucionais: 

uma introdução. Porto Alegre: Fabris, 1991. p. 19). O princípio da dignidade da pessoa que está 

intimamente ligado à constituição dos direitos fundamentais, para Jussara Maria Leal de MEIRELLES, 

significa que “essa eleição da pessoa humana como destinatário do ordenamento jurídico parece traduzir-

se no personalismo ético que, segundo Max Scheler (COSTA, 1996, p. 97-98), parte da constatação inicial 

de que toda norma está fundada em valores e o grau mais elevado de valor não é real (de coisa), nem legal, 

nem de situação, mas antes um valor-de-pessoa” (MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. A vida 

embrionária e sua proteção. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 158, nota 171). 
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todas as decisões judiciais, mormente àquelas que visam tutelar (reparar ou preservar) os 

bens extrapatrimoniais, sejam eles individuais ou coletivos. Nesse sentido, alerta a doutrina 

de Maria Celina Bodin de Moraes: 

Tão importante quanto o último aspecto mencionado, e até corolário dele, diz 

respeito à motivação das decisões acerca do quantum reparatório pelo dano moral. 

Nos sistemas jurídicos de matriz romano-germânica, o emprego puro e simples de 

um assim chamado princípio da razoabilidade, que, neste caso, pouco mais é do 

que um sinônimo para a expressão 'bom senso', não é suficiente para fundamentar 

a reparação do dano. É preciso que haja cuidado com a adequada motivação das 

decisões em prol de uma estabilidade jurisprudencial, já algo favorecida, a esta 

altura, pelo entendimento do STJ de que pode e deve controlar o valor das 

indenizações concedidas pelos tribunais estaduais141.  

Ademais, a matriz constitucional de alguns direitos extrapatrimoniais, como os 

direitos de personalidade, do meio ambiente, bens culturais etc. importam igualmente na 

promoção, por parte do Estado, de políticas e programas públicos direcionados à plena tutela 

de tais bens dada a relevância que possuem para a pessoa humana. São bem ora vinculados 

especificamente às necessidades existencias e à expressão da pessoa, ora são àqueles de 

titularida complexa porque ligados essencialmente à dignidade da vida, e assim pertencentes 

também  às novas gerações. Pode-se dizer que tais bens como o meio ambiente saudavel,  

atmosfera, flora, águas, portam em si alta carga valorativa e um 'dever (erga omnes)' de 

sustentabilidade e preservação pelos atuais titulares comuns que deles usufruem 

(coletividade) mas os devem preservar.  

Assim é porque quando um ordenamento jurídico tutela bens no âmbito de direitos 

fundamentais, como é o caso brasileiro, por via transversa ele está promovendo tais direitos 

a um elevado grau, a um novo patamar e ao status de serem protegidos, mas também de 

serem preservados e promovidos. E para promover os direitos fundamentais, sejam os 

especificamente ligados à pessoa e a sua esfera de existência, sejam àqueles que atribuem 

direitos às futuras gerações e circunscrevem a coletividade, é imperioso que o sistema 

normativo seja dotado de mecanismos de proteção ampla - reparação e prevenção de lesão - 

de tais direitos.  

Tem-se notado que a jurisprudência, em face da complexidade da natureza e das 

situações jurídicas que afetam os bens jurídicos, vem delineando os critérios da liquidação 

e, portanto, da indenização segundo o bem lesado. Por exemplo, no âmbito contratual não 

                                                           
141  MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos 

morais, cit., p. 190. E continua a autora: “Além disto, em decorrência da tutela geral estabelecida em nível 

constitucional, a reparação do dano moral não poderá ser limitada, mediante a imposição de 'teto', por 

legislação infraconstitucional, que, se anterior a Constituição, deverá ser considerada como não 

recepcionada e, se posterior, deverá ser tida por inconstitucional”. 
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basta a lesão em si para se configurar alguma expressão jurídica de dano moral. Por sua vez, 

no campo do meio ambiente e do consumidor, dada a lesão a direitos de natureza difusa e 

transindividual, o dano moral é conceituado in re ipsa diante da violação de direito 

fundamental e da natureza irreparável do interesse protegido pelo ordenamento. No campo 

dos danos morais pessoais a violação dos bens é de suma importância, uma vez que direitos 

existenciais são considerados in re ipsa, já nos direitos de cunho patrimonial precisa ser 

demonstrada a lesão moral que decorreu da violação do direito142.  Constata-se portanto que 

a responsabilidade civil incide segundo a natureza do bem, podendo atentar assim a 

funcionalização da tutela do instituto segundo às exigências de reparação e prevenção 

inerentes também à carga valorativa do direito protegido.  

Deste modo, o julgador, orientado pela norma constitucional e pelos parâmetros do 

artigo 944 do Código Civil, uma vez verificado o dever de indenizar, deve analisar todo o 

impacto que a lesão gerou na vida do lesado. Por isso, o problema atual do dano 

extrapatrimonial seja o puramente moral ou aquele oriundo da lesão de bens sem equivalente 

pecuniário direto como ao meio ambiente, à saúde pública etc., é a sua particularidade no 

que tange à liquidação. 

Nesse âmbito há o risco da subjetivação da quantificação do dano,  por isso crítica 

que se impõe e deve merecer consideração decorre da possibilidade de serem cometidas 

injustiça ao se particularizar a indenização sem o amparo em critérios que visem à equidade 

da decisões. E essa é uma situação frequente quando não são adotados critérios objetiváveis 

pelo juldador e por isso a comum disparidade dos valores atribuídos ao dano moral. E usual 

tratamentos diversos para questões idênticas no âmbito do condenação da lesão a bem ou 

interesse extrapatrimonial. E muito dessa divergência também se dá em função da adoção 

dos critérios socioeconômicos do lesado – fator de bastante complexidade quando se trata 

                                                           
142 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS 

PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. (...). 1. Na hipótese, o cumprimento tardio do 

contrato de compra e venda, com ademora na entrega de móveis planejados, não configura dano moral 

indenizável, porquanto não houve demonstração de que o fato tenha extrapolado o mero aborrecimento 

decorrente do inadimplemento contratual, atingindo de forma significativa algum direito da 

personalidade do comprador (bem extrapatrimonial). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no 

sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, 

devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. 3. “Da majoração dos 

honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar 

extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo” (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, rel. 

Ministro Antônio Carlos Ferreira, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 09.08.2017, DJe de 19.10.2017). 4. Agravo 

interno parcialmente provido, para decotar da decisão agravada a majoração dos honorários 

sucumbenciais recursais e mantê-los conforme fixados na origem. (AgInt no AREsp 1327979/SP, rel. 

Ministro Raul Araújo, 4ª T., julgamento 09.10.2018, DJe 16.10.2018 (sem grifos no original). 
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de aferir o quantum da violação de bens de natureza extrapatrimonial e comuns a todas as 

pessoas. 

E essa disparidade é facilmente constatável na jurisprudência. Tal se dá porque o 

julgador ou se afasta de critérios objetivos fazendo valer a própria subjetividade na decisão, 

ou então porque os parâmetros são fundados na condição econômica do lesado, a sugerir 

uma desigualdade de tratamento e a injustiça perante a lei143.  

Outro problema ainda no âmbito da quantificação dos danos morais diz respeito à 

fragilidade argumentativa na fundamentação da decisão. Essa é a constatação de Maria 

Celina Bodin de Moraes144, quanto à necessidade de uma maior fundamentação das decisões 

acerca do dano moral e da respectiva quantificação da compensação:  

No âmbito da problemática da reparação dos danos morais, muito mais relevante, 

porém, parece ser o fato de que os magistrados não costumam motivar com 

precisão como alcançaram o valor indenizatório. Utilizando, na maioria dos casos, 

apenas os argumentos genérios da razoabilidade e do bom senso, e quase sempre 

com base na intuição, a determinação do valor devido – composto pela quantia 

compensatória somada à atribuída a título de punição  – não está vinculada a 

qualquer relação de causa e efeito, de coordenação com os fatos provados, 

deixando sem detalhamento o percurso que levou o julgador a atribuir aquela 

quantia, em lugar de outra qualquer. O resultado é a notória disparidade, 

lamentável consequência das arbitrariedades que surgem em lugar dos 

arbitramentos determinados pelo legislador. 

A fim de se promover o personalismo da indenização reclamado pela função de 

compensação do dano moral e no sentido de os efeitos da lesão serem avaliados segundo a 

natureza do bem lesado e os impactos negativos na vida da vítima, se mostra imprescindível 

a adoção de uma base de parâmetros comuns e a servirem de norte ao julgador.  

Deste modo, há necessidade de se partir da isonomia quanto aos critérios orientadores 

da indenização, porém vertidos à consideração da lesão naquilo que a vida da vítima tem de 

particular (vida de cada lesado), com a finalidade de se medir com razoabilidade o quantum 

suficiente a compensar o dano não patrimonial. 

                                                           
143  “Em ampla pesquisa, coligindo dados em obras dos mais acatados estudiosos do tema e na jurisprudência 

de alguns dos mais influentes Tribunais pátrios, verificamos que há, fundamentalmente, três grupos de 

critérios de valoração dos danos morais: a) os critérios matemáticos, consistentes em vinculações ora com 

a pena criminal correspondente ao ato ilícito, ora com os danos materiais; b) o tabelamento, por meio do 

qual as condutas danosas seriam classificadas e a indenização corresponderia a valores mínimos e máximo 

previamente estabelecidos; c) o arbitramento judicial que, por sua vez, segue uma série de fatores, tais 

como a extensão do dano, o grau de culpa do agente, a penalização do agente, a situação econômica das 

partes, a razoabilidade e proporcionalidade” (BERNARDO, Wesley de Oliveira Louzada. Dano moral: 

critérios de fixação de valor. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 118.). 
144  MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos 

morais, obra citada. 
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Uma vez levantados os impactos da lesão, na vida da vítima, se temporária ou 

definitiva, com a consideração de sua idade, sexo, profissão, estado civil, extensão da lesão 

no contexto pessoal e relacional e, portanto, do sofrimento que a lesão representa, etc. se 

poderá chegar o mais próximo possível da compensação buscada para reparar o mal e 

satisfazer o lesado. Registre-se o esforço da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça a 

respeito da indenizaçao 'bi-fásica' e na qual se tenta levantar, por primeiro, os valores 

usualmente praticados para as condenações da lesão, para em seguida buscar particular a 

extensão do dano no caso em concreto.  

E um elemento relevante no campo da análise do dano moral diz respeito ao que se 

conceituou chamar de 'gravidade da ofensa', delineado pelo Superior Tribunal de 

Justiçacomo um critério para se afastar da ideia subjetiva do sofrimento e também os 

infundados pedidos de dano moral145.  

                                                           
145  Pretende a ré ver reduzido o valor fixado a título de danos morais para o autor André, porque à época do 

falecimento de seu pai era nascituro. Aduz que “a dor sofrida pelos menores que conheceram o pai é 

maior” (fls. 523). Inicialmente, saliento que, na espécie, tendo em vista que o pleito é de redução, somente 

seria dado a esta Corte revisar o valor indenizatório por dano moral se o quantum arbitrado pelo acórdão 

recorrido fosse exagerado, situação que não verifico. Como dito, os valores fixados nestes autos para o 

dano moral já estão em patamares bastante baixos, de modo que não há espaço para revisão, sob pena de 

ofensa à Sumula n. 07 do STJ. Outrossim, ainda que fosse possível superar tal óbice, a teoria defendida 

pela ré acaba por levar, em última instância, a consequência que não pode ser aceita, qual seja, ao 

enfraquecimento do próprio sistema de reparação por danos morais e ao desprestígio de um direito 

constitucionalmente assegurado. Ora, é da essência do dano moral ser este compensado financeiramente 

a partir de uma estimativa que guarde alguma relação necessariamente imprecisa com o sofrimento 

causado, justamente por inexistir fórmula matemática que seja capaz de traduzir as repercussões íntimas 

do evento em um equivalente financeiro. Não se analisa – e nem é objeto de prova no processo – o tamanho 

do sofrimento íntimo experimentado pelos indenizados; de há muito, ficou assentado que não só essa 

análise é impossível como de todo estéril para o deslinde da questão. O dano moral não é a dor; esta é a 

consequência irrecusável do dano naquele que o suporta – e como tal, é variável, imprecisa e inexpugnável 

aos olhares de terceiros. Um relevante estudo das razões de decidir adotadas no arbitramento do dano 

moral mostra que são vários os fatores considerados – culpa ou dolo, posição social do ofendido, risco 

criado, gravidade da ofensa, situação econômica do ofensor; mas parece ser levada em conta, 

principalmente como ponto de partida, a gravidade da ofensa ou potencialidade lesiva do fato, vez que 

impossível uma quantificação psicológica do abalo sofrido. O dano moral é, repise-se, consequência do 

fato danoso. A potencialidade lesiva deste confere à análise do dano moral um mínimo de objetividade, 

em contraste com o absoluto subjetivismo – donde imprestabilidade – da discussão sobre a extensão íntima 

da dor sofrida. E, nesse ponto, é forçoso admitir que esta – a gravidade da ofensa – é a mesma, ao contrário 

do abalo psicológico sofrido – que não é quantificável – seja ele suportado por filho já nascido ou nascituro 

à época do evento morte. Embora sejam muitos os fatores a considerar para a fixação da satisfação 

compensatória por danos morais, é principalmente com base na gravidade da lesão que o juiz decide se o 

dano deve ser reparado com 10, 20 ou 200 salários mínimos; a inscrição do nome do pretenso devedor no 

SERASA vale, e.g., menos do que a morte de um ente querido, que vale mais do que um atraso em voo 

internacional. Por essa trilha já visivelmente insegura, cria a jurisprudência alguns parâmetros, maleáveis, 

mas objetivos, como decorrência da fluidez do critério: presume-se, com alguma margem de tolerância, o 

tamanho do abalo – e da compensação – com base na gravidade do atentado. Documento: 780826 – Inteiro 

Teor do Acórdão – Site certificado – DJe 05.08.2008, p. 10 de 6 – Superior Tribunal de Justiça Trata-se 

aqui, portanto, de duas presunções relativas ao mesmo assunto: a de que determinados fatos têm como 

consequência uma dor moral não diretamente quantificável – esta aceita de forma unânime como base do 

sistema – e a de que a dor pela perda de um pai é menor para aquele filho ainda não nascido na data do 

infortúnio. A primeira é, repita-se, a base do sistema de reparação por danos morais; e nada precisa ser 



111 

 

 

Por sua vez, merecem crítica os parâmetros de liquidação do dano com base somente 

na conduta do ofensor e nos critérios socioeconômicos dos envolvidos, sem que se avaliem 

os efeitos nos campos relacionais da pessoa e nas suas perspectivas de vida. Em síntese, 

ainda que o critério da indenização seja o pecuniário, principalmente quando não há outro 

possível, é importante frisar que a reparação a um bem existencial não deve ter por 

parâmetros somente as condições econômicas dos envolvidos, sobretudo aquela da vítima, 

que pode levar a danos graves a serem indenizados em pequenas quantias.  

Diante do ordenamento jurídico, não se pode admitir que os danos ligados às pessoas 

economicamente mais vulneráveis possam ser considerados danos de menor monta (danos 

inferiores) à aquelas de melhor posição socioeconômica. A perda de um braço de um 

trabalhador da indústria não pode valer menos do que equivalente dano suportado por pessoa 

mais abastada. O dano em si (perda do braço) é lesão que impacta a todos igualmente 

independentemente da condição financeira da pessoa. Agora as repercussões da lesão 

poderão ser diversas quando relacionadas à vida de cada vítima e segundo as particularidades 

da idade, das repercussões do  no campo do trabalho,  da vida familiar, social, etc.  

A condição econômica da vítima por si só não pode ser critério para quantificação 

do dano moral, sob pena de indigesta afronta ao princípio da igualdade de todos frente à lei 

e do tratamento isonômico de todos pela lei. Por sua vez, o critério da capacidade 

socioeconômica do ofensor poderá servir de parâmetro para a quantificação do dano 

extrapatrimonial, não para as funções reparatórias, mas sim para àquelas de cunho 

preventivo da responsabilidade civil. Isso porque, se é fato que o valor da liquidação deve 

reparar integralmente todos as consequências da lesão, ela também deve ser suficiente para 

inibir novas condutas lesivas dada a relevância do bem atingido.  

                                                           
dito além de que esse sistema é, por excelência, incompatível com qualquer tipo de padronização que 

tome como dado uma medida da dor experimentada; a segunda, por sua vez, entra em conflito com a 

assertiva inicial, pois para dizer que a dor do nascituro é menor seria necessário, antes, dizer que é possível 

medi-la. Uma vez assentada essa ordem de idias, verifica-se que uma diminuição do valor indenizatório 

fixado em relação ao nascituro é, portanto, uma tentativa de se estabelecer um padrão artificial de 

'tarifação' que não guarda relação alguma com a origem fática do dever indenizatório – porto relativamente 

seguro onde a jurisprudência costuma repousar sua consciência na difícil tarefa de compensar um dano 

dessa natureza. No mais, se fosse possível alguma mensuração do sofrimento decorrente da ausência de 

um pai, arriscaria dizer que a dor do nascituro poderia ser considerada ainda maior do que aquela suportada 

por seus irmãos, já vivos quando do falecimento do genitor. Afinal, maior do que a agonia de perder um 

pai, é a angústia de jamais ter podido conhecê-lo, de nunca ter recebido dele um gesto de carinho, enfim, 

de ser privado de qualquer lembrança ou contato, por mais remoto que seja, com aquele que lhe 

proporcionou a vida” (STJ, REsp 931.556/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi., 3ª T., v. u., j. 14.06.2008, 

DJE 05.08.2008). 
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E o campo do dano extrapatrimonial é especialmente fértil nesse sentido, pois além 

da indiscutível dificuldade dos parâmetros da quantificação, é inegável que, em face da 

impossibilidade de restabelecimento do status quo ante à lesão, o que mais se pretende ao 

lado da função reparatória para o caso específico, é também a função preventiva da 

responsabilidade civil para que não se precise indenizar outras e novas vítimas e sobretudo 

porque há bens intangíveis e essencialmente irreparáveis.  

Nota-se, no entanto, que o artigo 944 do Código Civil foi claro ao preconizar que a 

indenização se mede pela extensão da lesão. Transparecendo que a função reparatória seria 

a única inerente à responsabilidade civil, ao menos quanto ao aspecto da quantificação da 

indenização, muito embora, sejam fartos os julgados nos quais o valor do dano moral conta 

com a justificativa do valor no sentido de ser ele também suficiente para desestimular novas 

lesões.  

Daí a crítica no sentido de o legislador, em especial o do código vigente, ter 

desconsiderado uma cultura doutrinária e jurisprudencial brasileira que entende necessária a 

adoção de outras funções à indenização e consequentemente à responsabilidade civil. A esse 

respeito a Daniel de Andrade Levy: 

a função punitiva da Responsabilidade Civil tem sido canalizada pela ampliação 

interpretativa do dano moral, que passou a abranger uma compensação destinada 

não apenas a tentar suprir a violação aos direitos de personalidade da vítima, mas 

também a desestimular a conduta ofensiva do agente. É o caráter de desestimulo 

do dano moral que, no Brasil, tem refletido essa função da disciplina146. 

E sendo assim, é fato que o direito brasileiro se volta para a funções da 

responsabilidade civil, que vão além da reparação do dano propriamente dita. Pois se é 

verdade que os vetores atuais da responsabilidade civil abandonaram o comportamento do 

agente para se voltarem para o pleno ressarcimento da vítima, não é menos verdade que 

permanecem os critérios inibitórios vinculados à conduta do ofensor, não mais para 

estabelecer o dever de indenizar, mas sim o quantum a indenizar como função de 

desestímulo. 

Portanto, se houve a mitigação da análise da culpa no contexto da indenização com 

base no ato ilícito e, por sua vez, sua desconsideração em face da responsabilidade pelo risco, 

ela permanece presente no âmbito da quantificação da lesão.  

                                                           
146  LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas 

lesivas, cit., p. 67. 
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E, uma condenação que vise a inibir novas práticas por parte do transgressor é 

também elemento que contribui para a justiça do caso. Isto porque a satisfação da vítima é 

da natureza da indenização de cunho compensatório do dano moral e a sensação de que novas 

lesões similares a sofrida não serão perpetradas, é sem dúvida, componente a trazer maior 

satisfação ao lesado.  

Por isso, se é dispensável se avaliar o grau de culpa do agente para se voltar à integral 

reparação da vítima, não é necessariamente verdadeiro que se vede a análise do 

comportamento do agente e da atribuição de função sancionatório-preventiva – inibitória à 

quantificação do dano. Neste sentido, Tereza Ancona Lopez nos alerta sobre a função do 

princípio da precaução, de cunho evidentemente preventivo147:  

Muito se tem debatido sobre a "volta" da culpa à teoria da responsabilidade civil. 

Na verdade, a culpa continua sendo um de seus fundamentos. No século XX, 

mesmo quando a teoria do risco do risco adquiriu força, a culpa continuou 

cumprindo o seu papel em muitos institutos (como por exemplo), a 

responsabilidade dos profissionais liberais, em especial dos médico e advogados), 

mas sempre foi, principalmente, o fundamento da responsabilidade contratual e 

pré-contratual, ocupando posição importante entre as causas exonerativas da 

responsabilidade civil objetiva, com as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou 

de terceiros. Porém, é certamente com a afirmação do princípio da precaução, 

muito além do direito ambiental onde nasceu, que a culpa está conhecendo a sua 

revitalização. A culpa de precaução ou prevenção virá alargar a função preventiva 

e de dissuasão (deterrence) dos comportamentos antissociais e antijurídicos. (...). 

Guido Alpa e Mario Bessone mostram que, recentemente, o critério de imputação 

da responsabilidade por culpa foi reavaliado. Como dizem tem-se afirmado que – 

ao lado do problema da distribuição racional de riscos e custos – deve ser 

considerado o problema da prevenção dos danos na circulação de produtos 

defeituosos. Empregando-se o critério da culpa, que sanciona o fabricante que 

negligentemente construiu o produto, se induz o fabricante a preparar um produto 

melhor, a incrementar os controles, a aperfeiçoar os projetos de produção. 

Assim, é perceptível a alteração em diversos perfis da responsabilidade civil, que 

sem abandonar as funções voltadas para o restabelecimento da situação patrimonial da 

vítima como se o evento danoso não houvesse ocorrido, vem adquirindo novas funções 

voltadas precipuamente para se evitar os danos. Sob a perspectiva do dano moral, essa função 

é primordial, até porque a função da reparação se processa de certo modo ineficiente em face 

da ausência de equivalência perfeita entre dano e reparação.  

Portanto, é possível localizar as etapas diversas do fenômeno da reparação dos danos 

– dever de indenizar e quantificação da indenização –, e ambas devem estar funcionalizadas 

segundo os valores e princípios constitucionais. 

                                                           
147  LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 143-145. 
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 Sob a perspectiva do dever de indenizar faz todo sentido que o legislador em face 

dos anteriores percalços da responsabilidade civil tenha abandonado a conduta do ofensor, 

de cunho individualista e de uma sociedade pré-industrial –, para voltar-se à vítima, alvo 

vulnerável de uma sociedade potencialmente lesiva. Tratou-se de um reequilíbrio dos valores 

sociais e do senso de justiça. A noção do que é justo tem a ver com o senso comum de uma 

sociedade, o qual é impactado por diversos fatores presentes na sociedade e que se 

modificam ao longo do tempo. Na Roma antiga a responsabilidade civil era 'objetivada' 

porque lá a responsabilidade civil se desenvolveu de forma significativa sob a perspectiva 

do dever do dono da coisa de indenizar. O senso de justiça romano repudiava que o titular 

do bem lesado permanecesse sem a devida reparação.  

No momento atual, diante de todo o complexo contexto da responsabilidade civil, o 

valor de justiça reconhece a necessidade da plena reparação da vítima. Mas o senso de justiça 

também clama para que novos danos não sejam praticados, porque a consciência coletiva 

reconhece que a reparação é sempre ineficiente perante o dano extrapatrimonial.  

Esse é ponto de o dano extrapatrimonial reclamar uma intrínseca função preventiva 

para a responsabilidade civil atual. E no campo dos danos extrapatrimoniais essa função é 

cumprida por leis específicas, como no campo do meio ambiente (dever de reposição de 

matas, respeito a rios, margens etc.), mas também pelo valor da condenação.  

Não obstante esse fenômeno que estabelece o princípio da plena reparação como o 

vetor da responsabilidade civil, é fato que a culpa reingressa, ou melhor, permanece no 

contexto da reparabilidade porque, definido o dever de ressarcir, ela pode atuar com um 

critério da quantificação da lesão.  

 

4.2 O juízo de equidade para a quantificação do dano extrapatrimonial 

 

Por força do princípio da integral reparação da vítima, e com isso a tentativa de o 

sistema jurídico produzir uma resposta adequada à intensidade e à extensão da lesão, o 

ressarcimento não patrimonial utiliza a compensação dos danos nos parâmetros da 

equidade148.  

                                                           
148  “A equidade surge, no panorama jurídico actual, de forma dispersa. Podem abrigar-se-lhe duas acepções 

fundamentais: a de uma noção, de sabor aristotélico, que apelando às particularidades da questão real, 

permitiria corrigir injustiças ocasionadas pela natureza rígida das regras jurídicas abstractas e a de uma 
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O sentimento de justiça perquire a necessária responsabilização acerca da lesão 

praticada. Naturalmente o grau da sanção ao agir do transgressor está intimamente ligada 

com o seu agir culposo ou doloso. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça adotou como 

um dos critérios para a liquidação do dano o comportamento do agente. E ao admitir que 

naquelas situações nas quais o dever de indenizar se opera independentemente do 

comportamento do agente, e, agora, ao se avaliar esse comportamento para fins da 

quantificação da indenização equivale a dizer que “a culpa saiu pela porta da 

responsabilidade civil mas retornou por uma das suas janelas”.  

Ensina a doutrina que uma valoração equitativa é aquela socialmente aceita. Assim, 

a valoração equitativa do dano à pessoa é aquela considerada como suficientemente 

adequada pelo meio social149. Por isso, é indiscutível que o agir do agressor tem 

interferências no senso de justiça ao que se agrega a gravidade da ofensa e as consequências 

dela para ao lesado.  

Os pontos que têm sido referidos nos tribunais a respeito do dano extrapatrimonial 

relacionam-se no plano individual com a valoração das circunstâncias do caso concreto e 

das inevitáveis consequências na vida da vítima, e no plano social ou coletivo com os anseios 

a respeito dos direitos lesados e as expectativas de justiça da sociedade150.  

                                                           
outra, mais radical, que prescindindo do Direito estrito, oferece, para os problemas, soluções baseadas na 

chamada justiça do caso concreto. Qualquer destes entendimentos deixa em aberto a natureza da própria 

equidade em si, isto é, a bitola material que, em última análise, vai corrigir a regra estrita ou enquadrar o 

caso concreto, sem auxílios. A resposta a esta questão, a equacionar pela Filosofia do Direito, tem sido 

dada com recurso à ideia de justiça, mas precisamente à sua tendência individualizadora; a sua função 

estaria a remeter o aplicador 'para a consideração do caso do qual o Direito concreto deve ser formado'” 

(CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 

2013. p. 1199). E ainda sobre a equidade decidiu o Superior Tribunal de Justiça de Portugal. Ac. STJ de 

22.02.2017. I. O juízo de equidade das instâncias, essencial determinação do montante indemnizatório por 

danos não patrimoniais, assente numa ponderação, prudencial e casuística, das circunstâncias do caso e 

não na aplicação de critérios normativos deve ser mantido sempre que situando-se o julgador dentro da 

margem de discricionariedade que lhe é consentida – se não revele colidente com os critérios 

jurisprudenciais que, numa perspectiva actualística, generalizadamente vêm sendo adoptados, em termos 

de poder pôr em causa a segurança na aplicação do direito e o princípio da igualdade. II. (...). Disponível 

em: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?ficha=501&artigo_id=&nid=775&pagina= 

6&tabela=leis&nversao=&so_miolo. Acesso em: 28 dez. 2018. 
149  BIANCA, Massimo. Diritto civile. La responsabilità, cit., p. 183. 
150  “[La valutazione del danno] puo essere ottenuto solo stimando e liquidando il pregiudizio com riferimento 

al luogo in cui questo si é verificato. È, dunque, possibilile che um medesimo evento di danno sai liquidato 

in modo differenziato, a seconda della località geográfica in cui se verifica. Tale circostanza há trovato 

uma precisa conferma giurisprudenziale nell´ambito della liquidazione del danno alla persona, dov si 

avverte che l´entità del pregiudizio è diverso a seconda del luogo in qui il processo si è celebrato.” E ao 

citar Montari e Bellero, pontua l´auttore: “É puntuale l´esame svolto da MONATERI e BELLERO, Il 

quantun nel danno alla persona, in cui si dimostra come l'entità del dannovaria oltre che per l´età, il sess 

e la professione svolta della vitima anche a seconda dell´area geográfica della Corte che há deciso: Nord, 

Centro e Sud dell´Italia” (FRANZONI, Massimo. Commentário del Códice Civile (Scialoja-Branca), cit., 

p. 855). Tradução livre: A avaliação do dano só pode ser obtida estimando-se e resolvendo-se a lesão com 
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Neste sentido, toma relevo a discussão acerca da autonomia do dano moral coletivo 

e do dano extrapatrimonial individual (dano moral, dano existencial), mas, sobretudo, a 

efetiva comprovação dos efeitos da lesão na sua inteireza e extensão, a fim de o juiz poder 

se valer da equidade para a adequada liquidação dos danos151. 

Por isso, igualmente pertinente às críticas acerca da liquidação tabelada dos danos à 

pessoa, especialmente aqueles de natureza existencial, por se entender que essa padronização 

do quantum indenizatório, quando sopesada no caso em concreto, é sempre violadora dos 

preceitos e valores constitucionais fundamentais152 e o senso de justiça. 

                                                           
referência ao lugar no qual foi verificada. É, portanto, possível que o mesmo evento danoso seja liquidado 

de maneira diferente, dependendo da localização geográfica em que ocorreu. Esta circunstância encontrou 

uma confirmação jurisprudencial precisa no contexto da liquidação de danos pessoais, onde se sente que 

a extensão da lesão é diferente de acordo com o local em que o julgamento ocorreu. E ao citar Monateri e 

Bellero, pontua o autor: O exame realizado por MONATERI e BELLERO é pontual, o quantun no dano 

à pessoa, parte II, em que se mostra como a extensão do dano varia a depender da idade, sexo e profissão 

exercida pela vitima também dependendo da área geográfica do Tribunal que decidiu: Norte, Central e 

Sul da Itália. Valer referir a lição da Corte de Cassação da Itália ao afirmar que “unica possibile forma di 

liquidazione di ogni danno privo, como il danno biológico ed il danno morale, delle caracteristiche della 

patrimonialità è quella equitativa, sicchè la ragione del ricorso a tale critério ínsita nella natura di tale 

somma di denaro, che non è reintegratrice di uma diminuzione patrimoniale, ma compensativa di um 

pregiudizio non econômico” (Corte di Cassazione, Sez. III, 31.05.2003, n. 8828 e 8827). Tradução livre: 

a única forma possível de liquidação de todo dano sem, como dano biológico e dano moral, as 

características da patrimonialidade e da equidade, de modo que a razão para recorrer a tal critério reside 

na natureza dessa soma de dinheiro, que não está integrado à redução patrimonial, mas a compensação de 

danos não econômicos. 
151  “É poi onere del danneggiato dare la prova degli elementi rilevanti ai fini della determinazione del danno 

risarcibile. Anche se tale onere non à assolto, il giudice deve comunque valutare il danno che è ínsito nel 

fatto stesso della lesione accertata in giudizio” (BIANCA, Massimo. Diritto civile, cit., p. 184). Tradução 

livre: É ônus do lesado evidenciar os elementos relevantes para a determinação do dano compensável. 

Mesmo que esse ônus não seja cumprido, o juiz deve avaliar, contudo, voluntariamente o dano encontrado 

no próprio fato da lesão verificada no julgamento. E ainda “La violazione dei diritti fondamentali della 

persona può implicare di per sè il danno estenziale (es.menomazioni che impediscono uma vita normale). 

Altrimenti, ai fini del risarcimento occorre dare la prova di conseguente degrado esistenziale” (BIANCA, 

Massimo. Diritto civile, cit., p. 186). Tradução livre: A violação dos direitos fundamentais da pessoa 

pode, por si só, implicar danos existenciais (por exemplo, aqueles que impedem a vida normal). Caso 

contrário, para fins de compensação, é necessário comprovar a consequente degradação existencial. “La 

dimostrazione del danno esistenziale subito si traduce, di fatto, nella prova dell'intervenuta 

compromissione (in conseguenza e per effetto dell´evento lesivo) di specifiche attività realizzatrici. 

(...).Significativa anche una pronuncia amministrativa, la quale ha ribadito che il danno esistenziale há 

naturea di danno-conseguenza, e che esso «può essere verificato mediante la prova testemoniale, 

documental o presuntiva, che dimonstri nel processo i concreti cambiamenti che l´illecito há apportato, in 

senso peggiorativo, nella qualità della vita del danneggiato»” (T.A.R. Veneto, Venezia, Sez III, 

19.10.2006, n. 3516, FA TAR, 2006, 10,3156. In R. ROSSI, Il danno esistenciale, op. cit. p. 39). Tradução 

livre: A demonstração de dano existencial é imediatamente traduzida, de fato, na prova de que sobreveio 

prejuízo (em consequência e devido ao evento prejudicial) de atividades específicas realizadas. (...). Uma 

decisão administrativa também é significativa, que reiterou que o dano existencial tem natureza de dano-

consequência, e que “pode ser verificado por meio do teste testemunhal, documental ou presuntivo, que 

demonstra no processo as mudanças concretas que a infração fez, num sentido prejudicial, na qualidade 

de vida dos lesados”. 
152  DI MAJO, Adolfo. Profili della responsabilità civile, cit., p. 7. 
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A indenização tabelada recebe ainda críticas por ter a pretensão de fixar a priori um 

valor à pessoa, e mais, um valor igualitário para todos os danos pessoais, sem levar em 

consideração as diferenças circunstâncias do dano na vida da pessoa. Ademais as tabelas 

consideram o dano não patrimonial em parâmetros de “mera invalidade” econômica, quando 

o dano à pessoa não pode ser medido somente por sua (in)capacidade de produzir 

rendimentos153.  

                                                           
153  A esse respeito significativa sentença do Superior Tribunal de Justiça de Portugal que, além de 

fundamentar detalhamente os impactos da lesão na vida da vítima, afastou a liquidação de uma métrica 

de natureza econômica. Ac. do STJ de 16.03.2017. IV – Estando em causa a fixação de indemnização pela 

perda de capacidade geral de ganho com recurso equidade, nos termos do art. 566.°, n. 3, do CC, não é 

aceitável convocar, como critério base, uma das tradicionais fórmulas financeiras criadas para a 

determinação dos danos patrimoniais resultantes da incapacidade permanente (total ou parcial) para o 

exercício da profissão habitual. V – Nestes casos, a equidade é o único critério legalmente previsto e não 

um plus que apenas viria temperar ou complementar o resultado obtido pela aplicação daquelas fórmulas 

financeiras, não se mostrando adequado assumir que uma incapacidade geral permanente de 41 pontos 

equivale a incapacidade parcial permanente para o exercício da profissão habitual do lesado.VI – A 

atribuição de indemnização por perda de capacidade geral de ganho, segundo um juízo equitativo, tem 

variado, essencialmente, em função dos seguintes factores: a idade do lesado; o seu grau de incapacidade 

geral permanente; as suas potencialidades de aumento de ganho – antes da lesão –, tanto na profissão 

habitual, como em profissão ou actividade económica alternativas, aferidas, em regra, pelas suas 

qualificações e competências. A que acresce um outro factor: a conexão entre as lesões fisicopsíquicas 

sofridas e as exigências próprias da actividade profissional habitual do lesado, assim como de actividades 

profissionais ou económicas alternativas (tendo em conta as qualificações e competências do lesado).VII 

– Resultando da factualidade provada que o lesado, de 19 anos de idade, em consequência do acidente em 

causa nos autos: (i) sofreu graves lesões, que determinaram a amputação de órgãos (baço, rim direito, 

glândula supra renal direita, segmento do intestino) e limitação da flexão do joelho direito; (ii) ficou a 

padecer de uma taxa de incapacidade geral de 41 pontos; (iii) exerce profissão (pedreiro e carpinteiro de 

cofragens), que exige elevados níveis de força e destreza tísicas, tendo as lesões por si sofridas diminuído 

de forma considerável e definitiva a sua capacidade de trabalho, sendo embora compatíveis com o 

exercício da actividade habitual sendo certo que, considerando as características da sua profissão, 

encontram-se limitadas, de forma irremediável, as possibilidades de, a médio prazo, progredir (ou mesmo 

prosseguir) na profissão habitual; sendo certo que, num mercado de trabalho particularmente exigente, a 

incapacidade geral do lesado praticamente inviabiliza as possibilidades de mudança para profissão 

alternativa compatível as suas competências, assim como dificulta ou inviabiliza as possibilidades de 

exercício de outras actividades económicas afigura-se justo e adequado manter a indemnização de 250 

000 por perda de capacidade geral de ganho/dano biológico, fixada pelas instâncias.VIII – Provando-se, 

ainda, que o mesmo lesado, em consequência do acidente, (i) foi submetido a cinco intervenções 

cirúrgicas; (ii) esteve, no total, 92 dias internado; (iii) sofreu, para além das lesões referidas em VII, 

manifestações ango-depressivas como humor triste e depressivo, lentificação psicomotora, anedonia, 

sentimentos de insegurança e desânimo (com perda da autoestima), ansiedade e angústia, cefaleias e 

tonturas, intolerância ao ruído, irritabilidade fácil, dificuldades de concentração, prejuízos mnésicos; (iv) 

no futuro e até sua morte terá de seguir uma dieta alimentar rigorosa devido aos problemas intestinais, 

digestivos e sanguíneos inerentes amputação dos respectivos órgãos; (v) as cirurgias e tratamentos a que 

foi submetido foram dolorosos, sendo o respectivo quantum doloris fixável em 6/7; (vi) devido às 

cicatrizes que para si resultaram das lesões, sente vergonha em ir a praia ou usar roupas de verão, 

padecendo de um dano estético permanente fixável no grau 5/7, considera-se adequado e correspondente 

a orientação da jurisprudência do STJ, manter a indemnização de EU$ 100.000 por danos não 

patrimoniais, fixada pelas instâncias. X. (...)”. (Disponível em: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_ 

mostra_articulado.php?ficha=501&artigo_id=&nid=775&pagina=6&tabela=leis&nversao=&so_miolo. 

Acesso em: 28 dez. 2018. E também. La tendenza verso un diritto europeo dei danni alla persona – 

testimoniata dalla Risoluzione 75-7 del 14 de marzo 1975, dal Colloquio di Parigi del 1988 e dall´avant-

projet di direttiva sulla responsabilità «du fait des services» – tende a comporre il mosaico dei diversi 

sistemi, a superare il modello assurantiel e ad assemblare il frammenti legali, dispersi, disorganici, 

errabondi,« per construire um diritto unitario e globale del danno corporale». (A. Procida Mirabelli Di 
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No entanto, no âmbito da equidade parece razoável, a fim de se evitar o arbítrio154 e 

a consequente insegurança jurídica, que o juiz fixe adequadamente os critérios sobre os quais 

se firmou a sua convicção acerca do valor do dano extrapatrimonial a ser liquidado. Neste 

sentido a lição de Antonio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro155: 

Quando a equidade seja chamada a fixar montantes indemnizatórios, não deve, de 

modo algum, pensar-se que tal operação fica ao livre-arbítrio do juiz, matizado 

embora por considerandos filosóficos, cuja concretização seria espinhosa. A 

interpretação dos diversos preceitos envolvidos mostra com clareza a presença de 

uma série de critérios a que o juiz deve atender. 

Portanto, não basta o intérprete afirmar que a liquidação se deu nas bases da 

equidade. Necessário se faz que ele decline todas as razões do seu convencimento 

(convencimento motivado), mencionando expressamente e o mais detalhadamente possível, 

quais os fatores e os aspectos que foram sopesados para os fins da valoração do dano e da 

consequente indenização. E a necessária fundamentação da decisão que buscando 

parâmetros comuns e aceitos pela equidade, verte-os para o caso em concreto, de modo a 

aplicar a justiça particular, mas com a conexão na pauta do que a sociedade entende como 

justo.  

                                                           
LAURO, Valutazione e liquidazione dei danni alla persona, in Studio in memória di Gino Gorla, III, 

Milano: Giuffrè, 1994, p. 2174). Tradução livre: A tendência para uma lei europeia de danos – 

testemunhada pela Resolução 75-7 de 14 de março de 1975, pelo Colóquio de Paris de 1988 e pelo ante-

projeto da diretiva sobre responsabilidade « pelo fato dos serviços» – tende a compor o mosaico dos 

diferentes sistemas, a superar o modelo de garantia e a reunir os fragmentos legais, dispersos, 

desorganizados, errantes, “para construir o direito unitário e global dos danos corporais”. 
154  Costituzionale. 4 maggio 1989, n. 2074: “La liquidazione equitativa del danno, consistendo pur sempre 

in una valutazione discrezionale basata su presunzioni e su apprezzamenti di probabilità , per non risultare 

arbitraria, richiede l´indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo lógico attraverso cui 

vi si è pervenuti, sicchè non sono consultabili in sede di legittimità né la decisione del giudice di fare 

ricorso al criterio equitativo, né l´uso che in concreto egli abbia fatto di tale facoltà discrezionale solo 

quando, al di là un´acritica elencazione dei fattori constitutivi del diritto al risarcimento, sia stata data 

adequata ragione del concreto processo lógico e valutativo di quei dati attraverso i quali si é giunti, e con 

quale sufficiente approssimazione, alla liquidazione stessa” (BIANCA, Massimo. Diritto civile, cit., p. 

166). Tradução livre: A liquidação equitativa do dano, sempre consistindo em uma avaliação 

discricionária baseada em presunções e avaliações de probabilidade, para não ser arbitrária, requer a 

indicação de razões adequadas, ainda que sumárias, para o processo lógico por meio do qual foi recebido, 

de modo que nem a decisão do juiz de fazer uso do critério equitativo, nem o uso real que ele faz desse 

poder discricionário, podem ser contestados na legitimidade, somente quando, além de uma lista acrítica 

dos fatores constitutivos do direito à indenização, foi dada uma razão adequada para o processo lógico e 

avaliativo concreto daqueles dados através dos quais chegamos, e com os quais fez-se uma aproximação 

suficiente, para a própria liquidação. 
155  CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., 2013, p. 1201. E 

prossegue o autor à p. 1201: “(...) outras regras gerais, reportadas ao cálculo da indemnização, entram em 

jogo: a teoria da diferença, o chamado nexo de causalidade, e os lucros cessantes – art. 562º, 563º e 564. 

Outro exemplo, o artigo 494º – indemnização em caso de 'mera culpa' – pelo qual o juiz deve atender ao 

grau de culpabilidade do agente, à situação econômica deste e do lesado e às demais circunstâncias do 

caso, havendo ainda que acrescentar as normas genéricas relativas ao dever de indenizar acima 

mencionadas”. 
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Nesse âmbito, remontam importantes os aspectos que integram o dano não 

patrimonial, ou seja, a possibilidade da verificação no caso em concreto da presença 

concomitante da lesão (i) aos aspectos físicos, (ii) morais (stricto sensu) e (iii) da vida de 

relação (conjugal, familiar, social etc.), (iv) universo profissional, (v) perdas de chances, os 

quais merecem ser devidamente sopesado para fins da devida compensação da vítima.  

Nessa diretriz a sentença de mérito do Tribunal de Nola na Itália, em 22.01.2009, 

que assegurou a mensuração do dano extrapatrimonial considerando diversos aspectos das 

consequências da lesão na vida da vítima (moral, relacional, estética), com base nas 

especificidades do caso concreto156. O caso diz respeito a uma menina de 06 anos que foi 

mordida por um cão e cujos ferimentos deixaram deformações profundas no seu rosto. O 

Tribunal considerou que essa lesão impactaria certamente na vida relacional presente e 

futura da pequena vítima, que, em face dos defeitos físicos que lhe deturparam a face, 

certamente teria maiores inseguranças e timidez para construir relações de amizades e para 

desenvolver uma vida amorosa. Em complemento, dado que a beleza e a imagem são muito 

valorizadas na sociedade atual, fugirá de situações em que a sua exposição será percebida, 

em suma terá uma vida intima consigo mesma e com relação ao mundo que a cerca sempre 

mediada por essa lesão. 

                                                           
156  A rispetto degli effetti dannose nella vita della vittima, una bambina morsa al volto da un cane quano 

aveva 6 anno de idade e rimasta gravemente deturpata, cosi valutou il tribunal alla ripercussioni di tipo 

relazionali che la deturpazione del viso provocherá verosimilmente sulla vitima: “(i) gestirá com maggiore 

dificulta i suoi rapporti di amicizia, non potendo che derivarle um generale senso di insicurezza e 

timidezza dal fatto di portre com sè um segno deturpante immediatamente visibile ai suoi interlocutori. 

(conf; perizie di uffucio e foto); (ii) avrá difficoltà superiori alle sue coetanee per costruiri e vivere 

serenamente uma vita affettiva com l´altro sesso, essendo la componente estética di ogni giovane ragazza 

il primo momento di attrattiva per un uomo potenzioamente interessado ad uma relazione; (iii) tenderá a 

fuggire da ogni occasione di incontro in cui l´esposizione della proprie fattezze fisiche possa avere um 

spazio significativo; (iv). Insomma, M.M. avvertirá in fomre, modalità e tempi variegati uma constante 

sensazione di diversità, che non potrà non inficiare il suo inserimento in ogni consteto collettivo. E ad 

aggravare tale quadro prognostico depone il rilievo che le società moderna in cui viviamo sono smepre 

più fondate (magari biecamente) sul valore assoluto della bellezza e dell´immagine, che trova nel volto il 

suo momento espressivo”. (Trib. Nola 22.1.2009, RCP, 2009, 6, 1355-1377). Tradução livre: Em relação 

aos efeitos nocivos na vida da vítima, uma menina foi mordida no rosto por um cachorro quando tinha 6 

anos e estava gravemente desfigurada, então avaliou o tribunal as repercussões relacionais que a 

desfiguração do rosto provavelmente causaria na vitima: (i) irá gerir como uma dificuldade maior as suas 

amizades, uma vez que ela só poderá se relacionar com um sentimento geral de insegurança e timidez 

pelo facto de trazer um sinal de desfiguração imediatamente visível aos seus interlocutores. (conf: 

relatórios policiais e fotos); (ii) ele terá dificuldades maiores que seus pares para construir e viver uma 

vida afetiva serena com o outro sexo, já que o componente estético de cada jovem é o primeiro momento 

de atração para um homem que possa estar interessado em um relacionamento; (iii) ela tenderá a fugir de 

todas as oportunidades de reunião em que a exposição de suas características físicas possa ter um espaço 

significativo; (iv). Em suma, M.M. advertirá de várias maneiras, modalidades e tempos, um constante 

sentimento de diversidade que não pode deixar de minar sua inserção em todo ambiente coletivo. E para 

agravar esse quadro, o prognostico poem em evidência e que as sociedades modernas em que vivemos 

são mais fundadas (talvez futilmente) no valor absoluto da beleza e da imagem, que encontra na face seu 

momento expressivo. 
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A liquidaçao do dano é uma atividade de exclusiva competência do juiz de mérito 

que, a rigor, está livre para proceder à devida valoração dos danos demonstrados no processo. 

Todavia, essa liberdade deverá ser adstrita a alguns critérios que efetivamente promovam o 

integral ressarcimento da vítima. Trata-se de discricionariedade do juízo que não pode ser 

confundida ou se configurar em arbitrariedade157. Por isso, a necessidade da decisão com 

base na equidade, ser devidamente fundamentada e respeitar o princípio de promoção da 

dignidade humana, dos valores constitucionais e da compreensão dos direitos fundamentais. 

E respeitar os valores constitucionais e concretizar a promoção da dignidade da 

pessoa humana importa em sopesar as novas circunstâncias que o dano trouxe à 

personalidade (foro íntimo, psicológico) e à vida cotidiana da vítima. As consequências da 

lesão devem ser sopesadas em critérios de igualdade, mas respeitadas as diferenças 

intrínsecas de cada um dos lesados. Por isso é plenamente aceitável, no campo do 

ressarcimento dos danos extrapatrimoniais, que fattispecie idênticas recebam indenizações 

em quantum diversos. Porém, essa desigualdade não pode derivar de análise aleatória ou 

subjetiva, mas sim das particularidades da lesão na pessoa e da vida do lesado. A análise do 

caso em concreto, que cabe ao intérprete com base na discricionariedade e na equidade, não 

pode ser tomada de pura subjetividade do julgador, porque é preciso garantir a igualdade, a 

coerência e a racionalidade da reparação, somente possíveis com a adoção de um mínimo de 

objetividade158.  

                                                           
157  “(...) bisogna ricordare che l´equità à altro dalla discrezionalitá, seppure entrambe siano rimesse al potere 

del giudice. Invero, la seconda attiene al modo in cui il giudice assolve alla sua funzione e si risolve 

principalmente nella liberta di valutazione delle prove e nala formazione de convincimento nel decidere 

la controvérsia. La valutazione equitativa invece presuppone la impossibilita relativa di fornire la prova, 

sicchè discrezionale è il podere del giudice di avvalersi del criterio equitativo in alternativa al giuramento 

estimatorio; ed altrettanto discrezionale é il modo attraverso il quale si forma il convincimento 

nell´esprimere il giudizio equitativo” (FRANZONI, Massimo. Commentário del Códice Civile (Scialoja-

Branca), cit., p. 879). Tradução livre: devemos lembrar que a equidade é diferente da discricionariedade, 

mesmo que ambas sejam atribuídas ao poder do juiz. De fato, a segunda relaciona-se com a maneira pela 

qual o juiz desempenha sua função e é resolvida primariamente na liberdade de avaliação das evidências 

e na formação de convicções na decisão do conflito. Por outro lado, a avaliação equitativa pressupõe a 

impossibilidade relativa de fornecer a prova, de modo que a discricionariedade é o poder do juiz de usar 

o critério equitativo como uma alternativa ao juramento de estimativa; entretanto discricionario é o modo 

pelo qual se forma a convencimento a exprimir o juizo equitativo. 
158  “Nel tradurre in dannaro i fattori qualitativi che non sono in sè di natura economica bisogna, dapprima, 

ridurre tali elementi a una formulazione cifrata e quantitative, espresso in valori scalar e matematici, e 

pois rapportare tale espressione a una unità monetaria. La dúplice operazione impedisce di modellare la 

riparazione sulla pena e permette di conciliare l´arbitrio, espressione del soggettivismo degli esperi e dei 

giudici, com l´atrazione” (A. Procida Mirabeli di Lauro, obra citada, p. 2175). Tradução livre: Ao 

traduzir-se em fatores qualitativos que não são em si de natureza econômica, é necessário primeiro reduzir 

esses elementos a uma formulação cifrada e quantitativa, expressa em valores escalares e matemáticos, e 

relacionar essa expressão a uma unidade monetária. A dupla operação previne que se modele a reparação 

a uma pena e permite de conciliar o arbítrio, expressão do subjetivismo dos especialistas e dos juízes, com 

atração. 
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Portanto, para a operação jurídica da quantificação do dano não patrimonial, o juiz 

deverá (i) estar atento às peculiaridades e às singularidades da vítima e da sua vida de 

relação, mas também (ii) adotar critérios objetivos para a mensuração desses aspectos em 

dinheiro, a fim de garantir racionalidade à indenização.  

Deste modo, para assegurar uma quantificação do dano moral, e estabelecer uma 

valoração do dano extrapatrimonial, com os olhos voltados para as circunstâncias significa 

ter em conta (i) a natureza do bem lesado, (ii) o estado anterior da vítima, (iii) a gravidade 

da ofensa, (iv) possibilidade de ou impossibilidade de mitigação do dano com o passar do 

tempo ou por intervenções futuras, (v) as condições físicas, psíquicas, estéticas e morais do 

dano na vida do lesado; (vi) o meio social no qual vive e as relações familiares e sociais da 

vítima, (vii) as consequências do dano na vida profissional e patrimonial, (viii) o agir do 

ofensor e as suas motivações e, (ix) sobretudo as perdas de chances da vítima, seja no campo 

patrimonial seja no campo existencial159. O que importa considerar que, deste modo, a 

reparação buscará as situações passadas, presentes e igualmente àquelas futuras atingidas 

pelo evento danoso. Só assim, por meio de uma personalização do quantum no caso de danos 

à pessoa ou da individualização da situação no caso de danos a bens coletivos, direitos 

difusos e transindividuais é que será possível se chegar, o mais próximo possível, da 

reparação integral determinada pelo sistema legal. 

  

                                                           
159  Por exemplo, um menino que não poderá frequentar a universidade, um profissional que tiver interrompida 

a sua promissora carreira em uma empresa, um jovem que não se casará, ou aquelas vítimas que possam 

desenvolver a vida sexual, ter filhos, constituir família etc. 
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5. A POSSIBILIDADE DO DESATRELAMENTO DA INDENIZAÇÃO 

À REPARAÇÃO INTEGRAL DA VÍTIMA  

 

 

No contexto da liquidação dos danos, o artigo 944 do Código Civil indica que “a 

indenização se mede pela extensão do dano”. Porém, não é só a jurisprudência que é farta 

no sentido de utilizar o comportamento do transgressor como critério para a quantificação 

da lesão, eis que o parágrafo único do próprio artigo 944 autoriza a análise da indenização 

diante da desproporção entre a culpa do agente e o dano. Reza o referido dispositivo: “Se 

houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, 

equitativamente, a indenização”. 

Nestes moldes, o parágrafo único do artigo 944 autoriza o juiz a reduzir o quantum 

debeatur se houver discrepância entre as consequências da lesão e a culpa do agente. Na 

hipótese, o legislador, seguindo exemplo do direito português, afasta-se do princípio da 

reparação integral da vítima e volta-se para o comportamento do agressor, para, se o caso, 

reduzir o valor da reparação.  

Esse dispositivo quando analisado todo o contexto histórico da responsabilidade civil 

surge na contramão do desenvolvimento do instituto como instrumento apto a solução dos 

danos. Isto porque, na atual sociedade, que é especialmente lesiva, o foco está voltado para 

a integral reparação da vítima e para a prevenção das lesões. A evolução do instituto da 

responsabilidade civil permitiu fossem construídas as bases da reparação integral da vítima 

sobretudo por força da injustiça que impunha ao lesado arcar com os ônus dos danos.  

Ademais, a evolução do instituto vem caminhando no sentido de a culpa ser 

estabelecida normativamente, com base em standard de conduta, e não mais vinculadas às 

intenções ou ao comportamento do agente. 

Por isso o artigo em comento indica um retrocesso ao permitir que a indenização seja 

reduzida, vale dizer, seja afastada a reparação total das consequências da lesão, se essas 

forem desproporcionais ao agir do agressor. Além disso, referido dispositivo traz outros 

aspectos, que são (i) o retorno da culpa na quantificação da lesão e (ii) a possibilidade de 

desatrelamento da indenização do dever da reparação integral do lesado, (iii) a definição do 

quantum da indenização com base no comportamento do ofensor, dando margem, assim, 
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para a discussão da condenação do ofensor em valores não vinculados à lesão – situação essa 

última típica dos danos punitivos. 

Neste âmbito resta claro que a avaliação da culpa não desapareceu da reparação dos 

danos, seja porque a culpa pode ser avaliada no campo do ato ilícito (responsabilidade civil 

subjetiva), seja porque no campo da indenização com base do “dever de indenizar” 

(responsabilidade objetiva ou teoria do risco) a indenização pode vir a ser mitigada em 

função da desproporção entre comportamento do transgressor e danos à vítima.  

Portanto, como exceção do caput do artigo 944 do Código Civil, o seu parágrafo 

único autoriza o juiz a desatrelar a quantificação da indenização da extensão dos danos 

(lesão) para vinculá-la ao comportamento do transgressor. É verdade que o juiz deverá 

utilizar a equidade para mediar essa redução, de todo modo, indiscutivelmente o legislador 

autorizou a mitigação do princípio da reparação integral no confronto com a grau de culpa 

do ofensor. E desvinculou a indenização das consequências para ligá-la ao evento. 

Porém dizer que a análise da culpa ter ingressado no âmbito da quantificação da lesão 

não significa reconhecer que o sistema legal brasileiro tenha adotado os “punitive damages” 

os quais se caracterizam por uma sanção típica e autônoma de um determinado sistema legal 

que é o da common law. Os punitive damages ao lado dos exemplary demages são figuras 

típicas dos sistemas anglo-saxões, que permitem, em determinadas circustâncias, cada vez 

mais específicas, que o juiz (ou o júri no caso americano)160, arbitre uma quantia, desatrelada 

do valor da reparação dos danos suportados, com o intuito de punir, ou de condená-lo de 

modo exemplar, visando frear novos comportamentos lesivos desse agressor ou mesmo a 

título de exemplo para o meio social. Portanto, os danos punitivos aumentam, sobrelevam o 

valor da indenização segundo o comportamento do agente, jamais o diminuem.  

No caso, o critério do comportamento do agressor é analisado com fins inibitórios, 

preventivos de novas lesões, em linha, portanto com os valores que estão na base do princípio 

                                                           
160  “Em relação à quantia a ser fixada, há consenso sobre a necessidade de se considerar o grau de culpa do 

ofensor, com a finalidade de prevenir condutas semelhantes. No entanto, não se costuma informar 

adequadamente ao júri a imprescindibilidade de se estabelecer alguma relação entre o dano e o valor da 

indenização punitiva, ou de multas penais ou administrativas estabelecidas para a condutas do gênero, ou 

mesmo com indenizações atribuídas em casos semelhantes. (...). além disso, detacar, por sua igual 

importância, a separação dos julgamentos em duas etapas:averiguação da responsabilidade e imposição 

dos punitive damages. Nos Estados Unidos, or sua própria natureza e função, os punitive damages 

parecem não admitir comparações que levem em conta os danos efetivamente sofridos pela vítima, mas 

sim, em uma outra perspectiva, os danos (hipotéticos) que poderiam resultar da conduta do ofensor, ou 

viriam a resultar, não fosse a imposição de uma sanção eficaz em sua função preventiva ou inibitória” 

(MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos 

morais, cit., p. 236-237). 
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da integral reparação do lesado. O princípio da reparação integral tem fundamento no critério 

de justiça de respeito à integridade física e material de cada um, o qual não permite a uma 

sociedade conviver com o dano causado aos bens de outrem. Insere-se, portanto no conceito 

do direito como remédio para a correção do que é considerado injusto. E, neste âmbito, a 

responsabilidade civil veio se desenvolvendo, influenciada pelos diversos interesses sociais 

desse complexo tabuleiro que é vida em sociedade, no sentido de privilegiar a integral 

reparação do lesado mesmo que a indenização seja penosa para um agressor sem qualquer 

intensão de cometê-la. Esses são os valores que movem o instituto da responsabilidade civil 

em diversos sistemas legislativos da contemporaneidade.  

Por isso a crítica a esse dispositivo que, ao contrário dos danos punitivos e dos danos 

exemplares que visam inibir nova condutas lesivas, ou seja, reforçar o dever de tutela dos 

bens alheios, autoriza o juiz a mitigar a reparação do lesado, pondo em pauta o dever de se 

equilibrar a indenização com a intenção Restou, portanto, autorizado no sistema legal 

brasileiro, ainda que com natureza de exceção, a avaliação judicial da quantificação do dano, 

não com base nas consequências da lesão, mas sim com base no comportamento do lesado, 

o que pode comprovar um caráter retributivo da indenização.  

A crítica endereçada ao legislador brasileiro é também por ter ele desconsiderado 

uma cultura jurídica produzida pelos Tribunais que, quando avaliam o comportamento do 

agente para fins da quantificação o fazem sem o sacrifício da vítima, mas sim visando ao 

devido equilíbrio e justiça do caso concreto quanto às consequências da lesão e o agir 

culposo ou doloso do agressor.  

O parâmetro que a jurisprudência utiliza é a busca da reparação integral sem que seja 

gerado indevido enriquecimento para a vítima, porque maciçamente a jurisprudência se 

utiliza da avaliação da intenção do agente no contexto da indenização, sobretudo do dano 

moral com base na equidade, para intensificar o valor com vistas à finalidade pedagógico-

preventiva da condenação, não para reduzi-lo. Neste sentido, parece que tal dispositivo, ao 

buscar ser razoável com o agressor, é, a um só tempo, profundamente injusto com a vítima. 

E a sensação de injustiça trazida pelo parágrafo único do artigo 944 do Código Civil decorre 

da análise implícita de o elevado valor da indenização ter fundamento na gravidade e nas 

consequências do dano para a vida do lesado, independentemente de qual tenha sido a 

intenção do agente.  
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A verdade é que o parágrafo único do artigo 944 do Código Civil brasileiro teve nos 

códigos suíço e português a sua inspiração161, e, referido dispositivo tem servido para a 

doutrina portuguesa defender o caráter sancionatório-retributivo da responsabilidade civil 

por fato ilícito, como se vê em Henrique Sousa Antunes162: 

Tem realce a disciplina do artigo 494º. Ao julgador confere o preceito o direito de 

redução equitativa da indemnização na hipótese de mera culpa, estimando o grau 

de censura ao agente, as condições econômicas do lesante e do lesado e outras 

circunstâncias do caso. Nesta disposição, encontra a generalidade dos autores 

fundamento para declarar a natureza retributiva da responsabilidade civil. É 

emblemática a orientação de Inocêncio Galvão Telles, que, sufragando a tese da 

natureza mista da indemnização dos danos não patrimoniais, restringe a ideia 

punitiva no ressarcimento da lesão patrimonial ao artigo 494º: “Vê-se daqui que a 

reparação dos danos morais não reveste puro caracter indemnizatório: reveste 

também, de certo modo, caráter punitivo. É indemnização, se bem que indirecta, 

na medida em que se apresenta como uma compensação em cuja fixação se atende 

à gravidade dos danos. É pena  – pena privada, estabelecida no interesse da vítima 

– na medida em que se apresenta como um castigo, em cuja fixação se atende 

ainda ao grau de culpabilidade e à situação econômica do lesante e do lesado. 

Estamos assim verdadeiramente perante uma providência mista, que participa da 

natureza de indemnização e da natureza de pena. Pelo que respeita aos danos 

patrimoniais, os critérios próprios da ideia punitiva, por força dos quais o 

montante a pagar não concide pura e simplesmente com o valor dos prejúizos, só 

se aplicam, quando, em materia de responsabilidade extraobrigacional se 

considere equitativo atenuar a responsabilidade do agente em razão das 

circusntancias, nos termos do artigo 494º”. 

Tal entendimento defende que o desatrelamento da função meramente reparatória 

dos danos com vistas a qualificar a conduta do ofensor segundo o grau de culpa, introduziu 

expressamente a função sancionatória à indenização a sugerir, inclusive entre nós dada a 

dicção do parágrafo único do artigo 944 do Código Civil, a possibilidade da majoração do 

quantum se, com base no comportamento do agressor, as regras de equidade assim o 

justifiquem.  

Não é o que defende a nossa doutrina163, cujo entendimento endossa a natureza 

restritiva da norma e, portanto, somente possível de aplicação para a redução das quantias 

da indenização, não a sua majoração a fim de incorporar outras funçãos à reparação dos 

danos.  

De se registrar que, em face de os ilícitos lucrativos esse dispositivo jamais poderem 

ter aplicação, dado que, nesse campo, a atuação do transgressor, na grande maioria das 

                                                           
161Artigo 494.º (Limitação da indemnização no caso de mera culpa): 

 Quando a responsabilidade se fundar na mera culpa, poderá a indemnização ser fixada, equitativamente, 

em montante inferior ao que corresponderia aos danos causados, desde que o grau de culpabilidade do 

agente, a situação económica deste e do lesado e as demais circunstâncias do caso o justifiquem. 
162  Da inclusão do lucro ilícito...op. cit. 554-555.  
163  Entre outros, Daniel de Andrade Levy (Responsabilidade civil..., obra citada) e Maria Celina Bodin de 

Moraes (Danos à pessoa..., obra citada).  
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hipóteses, mostra-se deliberadamente culposa, quando não, resvalando no dolo, o que 

contraria a finalidade da norma de sublinhar que é a conduta do ofensor que está sendo 

avaliada. O critério para que o juiz se volte para o elemento volitivo do ofensor ao quantificar 

os danos não pode ser aplicado diante de um comportamento gravoso a fim de ser afastada 

a integral reparabilidade, por maiores e inimagináveis que possam ser as consequências da 

lesão.  

 

5.1 A culpa como medida da quantificação: porta para os danos punitivos? 

 

Como assinalado, a quantificação do dano patrimonial é precisa e certa dado que o 

bem lesado tem apreciação econômica própria e conhecida ou conhecível. E que importa em 

transportá-la para o âmbito da condenação de modo a repor ao patrimônio da vítima 

exatamente aquilo que ela perdeu (dano emergente) ou então deixou de ganhar (lucro 

cessante).  

Mas o campo do dano extrapatrimonial que se verifica tanto nos danos à pessoa 

quanto aos demais direitos imateriais de criação intelectual, autoral, da concorrência, do 

meio ambiente, do consumidor, entre outros, portam em si a indefinição do equivalente 

pecuniário. Ademais, pela natureza de impossível reparação integral, tais bens deveriam 

receber maior intensidade de proteção contra a lesão assim como de reparação quando 

atingidos.  

Na seara dos direitos e interesses extrapatrimoniais, a indenização – dado que só se 

pode compensar o lesado e não torna indene o dano – deveria ser de ordem secundária, 

cabendo à função preventiva da responsabilidade civil a prioritária preocupação do 

ordenamento jurídico, sobretudo em uma sociedade pós-moderna marcada pelo risco e pela 

explosão do potencial lesivo.  

E é para essa ordem de preocupação e, portanto, para uma necessária ressignificação 

da responsabilidade civil que a doutrina vem chamando atenção. Neste particular, destacam-

se as doutrinas francesa e portuguesa entre os países da civil law, as quais vêm buscando 

consagrar a função punitiva da responsabilidade civil, como mecanismo útil à proteção e à 

prevenção da lesão. Portanto, há os que defendem que, nas hipóteses da obtenção de lucros 

da intervenção no patrimônio alheio, sobretudo quando tal intervenção se dá por meio da 

prática de um ilícito, a condenação com caráter de reparação e punição deverá ser ao menos 
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em valor equivalente aos lucros, como meio de remover integralmente o proveito obtido com 

a lesão.  

Deste modo, a responsabilidade civil cumpriria a missão de reparar integralmente a 

lesão bem como de desestimular novas condutas lesivas ao retirar do patrimônio do lesante 

todas as vantagens obtidas. Tal entendimento teria por base a exceção do parágrafo único do 

artigo 944 do Código Civil conjugado com os valores da equidade e o repúdio a uma situação 

de injustiça na qual o ofensor retivesse para si os lucros oriundos de um dano a outrem. Esse 

entendimento encontra resistência da doutrina nacional com exceção de Eugênio Facchini 

Neto, para quem, segundo Sérgio Savi164, 

a majoração da indenização em casos em que a punição do ofensor mostra-se 

necessária, decorreria de uma interpretação “sistemática evolutiva” do sistema, 

que teria como ponto de partida o dispositivo legal em comento [ parágrafo único 

do artigo 944 do Código Civil ]. Para Facchini Neto, o parágrafo único do art. 944 

do Código Civil “tem suficiente potencial” para, futuramente, vir a albergar, 

também, a possibilidade de se conceder uma indenização superior ao montante dos 

danos, o que representaria a adoção do instituto das penas privadas”. Ou seja, com 

base nesse raciocínio, o aplicador do direito poderia recorrer à equidade para 

fazendo uma leitura “as avessas” da regra prevista no parágrafo único do artigo 

944 do Código Civil Brasileiro, majorar a indenização sempre que entendesse 

necessário punir o ofensor em razão da gravidade do ilícito praticado. 

No entanto, Sérgio Savi prossegue e alerta que, mesmo que admitida a tese de a 

flexibilização do entendimento do parágrafo único do artigo 944 do Código Civil comportar 

também a majoração do dano, segundo o comportamento do agressor, e assim se recepcionar 

o efeito punitivo à responsabilidade civil, esse entendimento não seria suficiente para a 

tratativa dos lucros da intervenção. Abarcando aqui os lucros ilícitos, porque a solução só 

teria aplicação quando o dano for inferior aos lucros, como assinala: 

Mesmo que se admitisse que a responsabilidade civil devesse exercer também uma 

função punitiva, com indenizações em montante superior aos danos causados, e 

que fosse possível aceitar a tese de que a exceção ao princípio da reparação integral 

dos danos, prevista no parágrafo único do Código Civil , seria a base legal das 

“indenizações punitivas”, o problema do lucro da intervenção somente seria 

resolvido indiretamente e mesmo assim, apenas nos casos em que a indenização 

fixada para compensar a vítima , ao mesmo punir o ofensor , fosse superior aos 

lucros por este obtidos. Ou seja, o simples fato de admitir as indenizações 

punitivas no Brasil não é suficiente para assegurar que os problemas inerentes ao 

lucro da intervenção sejam resolvidos165. 

                                                           
164  Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa, cit., p. 70-71. 
165  SAVI, Sergio. Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa: O lucro da dano, p. 71. E prossegue 

Savi na p. 74 sobre a sua compreensão do referido dispositivo: “Essa leitura, contudo vai de encontro às 

regras mais elementares de hermenêutica que exigem a interpretação restritiva das exceções criadas pelo 

legislador. Afinal a correlação entre o caput e o parágrafo único do artigo 944 do Código Civil, traduz, 

juridicamente, pelo raciocínio regra-exceção, 'seja por virtude do exame de forca axiológica, seja pela 

análise da estrutura interna da norma. O dispositivo em comento é claro ao autorizar apenas a redução do 

valor devido a título de indenização na hipótese ali prevista. Ao contrário do defendido pelos autores 
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O sentido de o parágrafo único do artigo 944 do Código Civil se prestar para 

flexibilizar o caput e determinar a indenização sem parâmetros no dano mas sim no  

sentimento de justiça  poder vir  a permitir,  base também na conduta no ofensor o 

entendimento de ser possível uma interpretação que leve em conta a majoração da 

indenização.  

E essa interpretação via de regra é possível ser abarcada pela elasticidade que o 

Superior Tribunal de Justiça vem dando ao parágrafo único do artigo 944 do Código Civil. 

Nota-se isso através das poucas, porém, significativas decisões sobre a sua aplicação, que 

não só reduziram o quantum da indenização166, como também invocaram e aplicaram a 

norma em face da responsabilidade objetiva167. Tal questão em nada tem a ver com a 

literalidade que fundamenta a referida regra, que seria a mitigação da integral reparação em 

virtude da intensidade da culpa do agressor e até mesmo no âmbito da responsabilidade civil 

do consumidor, cujo julgado distanciou-se também da racionalidade que teria justificado a 

inserção dessa norma no ordenamento nacional que seria “evitar-se a ruína econômica do 

ofensor”168.  

No entanto, esse entendimento só seria possível na presença imprescindível e 

concomitante de três fatores: a) dolo ou culpa grave do agente, b) a natureza extrapatrimonial 

e sensível do bem ofendido e c) elevadíssima gravidade da ofensa e extensão das 

consequências169. Servindo, portanto, de supedâneo para a função punitiva pedagógica do 

ofensor, com a finalidade específica de prevenir novas lesões. Mas, por outro lado, concorda-

se igualmente com Sergio Savi170 quanto à insuficiência dos danos punitivos, ainda que se 

admitisse o entendimento no sentido de o parágrafo único se prestar para tais fins, porque os 

lucros da intervenção e dentre eles os lucros oriundos do ato ilícito, trata-se de questão 

diversa dos danos punitivos.  

Ocorre que essa solução é, também, de certo modo, insuficiente, porque ela somente 

atrai para dentro da indenização – como critério da quantificação do “dano”  – o problema 

                                                           
citados neste item [Júlio Vieira Gomes e André Gustavo Correa de Andrade], o juiz não pode, em sentido 

inverso, aumentar o valor da indenização devida por um ofensor gravemente culpado, 'fazendo com que 

ele pagasse mais do que o pequeno dano que tivesse causado, como mecanismo de punição'”. 
166  STJ, REsp 1.127.913/RS, 4ª T., Relator Min. Marco Buzzi, julgamento 20.10.2012. 
167  STJ, REsp 1.270.983/SP, 4ª T., Relator. Min. Luís Felipe Salomão, julgamento 08.03.2016. 
168  STJ, REsp 1.079.154/SP, 4ª T., Relator Min. Luís Felipe Salomão, julgamento 28.04.2015. 
169  Seria por exemplo a situação do desastre ambiental de Mariana provada a negligência da mineradora que 

causou dano ambiental incalculável, devastou bairro de uma cidade histórica, com dezenas de mortos e 

centenas de pessoas psicologica impactadas, totalmente desorientadas sem casa, sem trabalho, sem sua 

própria história, sem as próprias raízes e que aguardam por uma indenização. 
170 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa, obra citada. 
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dos lucros produzidos a partir da lesão e não enfrenta a necessidade de remoção das 

indevidas vantagens do patrimônio do agente, tampouco o problema dos lucros ilícitos ou 

dos proveitos econômicos do agressor é analisado sob a perspectiva de uma consequência 

autônoma da lesão. 

O lucro da intervenção visa remover as vantagens obtidas à custa dos bens alheios, 

seja por meio de ato ilícito ou não. E os danos punitivos visam sancionar profundamente o 

agressor com o fim último de não se repetir a conduta lesiva por ele, ou de modo exemplar, 

por outro possível agente ofensor. Lá se quer remover os lucros obtidos com o uso, lesão ou 

apropriação dos bens alheios, aqui se quer evitar novas vítimas de danos graves. Por isso, a 

essa solução é no mínimo paliativa quando não pontual, porque não contempla a solução que 

o problema exige, tampouco enfrenta os proveitos econômicos à custa de outrem como um 

tema próprio ou categoria autônoma.  
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6.     OS LUCROS DA LESÃO COMO MEDIDA DO DANO E CRITÉRIO 

DE PUNIÇÃO  

 

 

Dos muitos efeitos que a lesão pode gerar, encontra-se a possibilidade de o agente 

ofensor obter vantagens econômicas à custa dos bens atingidos. A possibilidade de obtenção 

de lucros é há tempos notada no âmbito da prática de ato ilícito ou da intervenção em 

patrimônio alheio sem que, necessariamente, se esteja diante de um dano, entendido este 

como diminuição direta do patrimônio do lesado.  

Porém, em que pese ser um problema latente nos sistemas jurídicos de civil law, 

como também nos de common law como se viu na breve análise da primeira parte deste 

trabalho, mais recentemente o direito brasileiro passou a buscar uma solução para os ganhos 

oriundos do ilícito e do uso indevido de patrimônio alheio. Os lucros ilícitos, portanto, 

referem-se aos proveitos econômicos obtidos pelo agente do ato ilícito. 

O ato ilícito tem como consequências os danos para a vítima e pode ainda gerar uma 

vantagem econômica para o agente frente à lesão por ele praticada. Portanto, os lucros ilícitos 

são, ao lado dos danos, consequências de um ilícito civil. Sobre o tema vale dar destaque ao 

alerta do Desembargador Claudio Godoy da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar demanda sobre o uso indevido de marcas e cujo 

trecho sobre o ilícito lucrativo se destaca171: 

E aí o segundo ponto a realçar. Não se entende possa ficar ao largo da 

consideração sobre o assunto a necessidade de repressão ao que se vem 

chamando de ilícito lucrativo. Passando em revista a doutrina erigida sobre o 

assunto, Daniel Levy colhe definição de Rodolphe Mésa, segundo a qual, "no 

contexto dos comportamentos antijurídicos, a teoria do ilício lucrativo leva o 

agente a estimar as perdas inerentes à sua condenação, confrontando-as com os 

benefícios previsíveis que a concretização da atividade ilícita pode gerar; é 

somente se a receita ilícita for maior do que o montante da sanção que o sujeito 

agirá, decidindo, em total conhecimento de causa e no âmbito de uma preocupação 

de racionalidade econômica, transgredir a regra de direito". (Responsabilidade 

civil. De um direito dos danos a um direito das condutas lesivas. Atlas, 2012. p. 

108). Daí ponderar o autor, agora com base inclusive em proposta legislativa do 

                                                           
171  Propriedade industrial. Comercialização indevida de produtos com a marca registrada pela empresa 

autora. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Regramento da ANP que não se confunde e antes preserva a 

tutela marcária da Lei n. 9.279/98. Direito de exclusividade de utilização. Ilícito demonstrado. Dano 

material presumido e cuja indenização realmente se deve apurar em liquidação. Sentença mantida. 

Recurso desprovido (BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão 1008276-92.2017.8.26.0006. 

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: Desembargador Claudio Godoy. São Paulo, 

julgamento 28.09.2018, DJ 28.09.2018). 
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direito francês, que 'a teoria do ilícito lucrativo tem como objetivo atuar no 

desequilíbrio dessa fórmula malévola. A desproporção entre uma condenação 

tradicional da restitutio in integrum e os lucros hoje auferidos com alguns ilícitos 

exige uma revisão de conceitos. Tanto que, no esforço europeu de luta contra a 

pirataria, recorrentemente aparece o problema da contingencialização desses 

ilícitos.' (op. cit., p. 109). Por isso a necessidade de recompreensão da ideia de 

indenização à luz de uma forçosa ocupação da responsabilidade civil acerca de tais 

problemas. (sem grifos no original). 

A categoria do ilícito lucrativo, ou dos chamados lucros da intervenção, é 

apresentada como um complexo problema para o sistema jurídico, porque nos limites até 

aqui defendidos pela responsabilidade civil, os proveitos econômicos da lesão não são 

entendidos como um possível dano à vítima; ao menos não no sentido restrito como se tem 

compreendido o conceito de dano. No campo da doutrina, despontam trabalhos alertando 

para a necessidade de uma tratativa própria da temática, inclusive para fora dos limites da 

responsabilidade civil. E a doutrina que defende a tratativa dos lucros oriundos da 

intervenção para além dos limites da responsabilidade civil o faz com base no artigo 944 do 

Código Civil, cujo teor determina que a reparação se mede pela extensão dos danos. O dano 

é, portanto, fundamento e medida da indenização e na qual não se enquadrariam aos lucros 

obtidos, à custa do dano, pelo ofensor. 

Neste entendimento, o proveito econômico do ofensor não é considerado um dano 

sofrido pela vítima e, por isso, a solução para essa vantagem econômica não se compreende 

no instituto da responsabilidade civil, que visa única e tão somente a reposição das perdas 

ao lesado. A solução não estaria no campo da reparação, mas sim no campo da restituição 

ao titular do bem. A doutrina que assim entende prende-se à interpretação restritiva do artigo 

944 do Código Civil, bem como à leitura clássica do princípio da restituição integral, e 

desloca os lucros ou a vantagem da intervenção para o campo da obrigação restitutória, sob 

o fundamento da vedação ao enriquecimento sem causa.  

Por sua vez, há aqueles que tratam os lucros ilícitos como elemento possível de ser 

alocado no âmbito da responsabilidade civil. Entretanto, fazem-no não para tratar do 

problema dos lucros do ato ilícito propriamente dito, mas sim como um critério para fins de 

quantificação da lesão material ou imaterial. Para essa linha de pensamento, a solução dos 

lucros oriundos de um ato ilícito tem servido de critério para a quantificação dos danos, 

possibilitando que o quantum da indenização culmine por indiretamente remover os lucros 

então obtidos. 

Por outro lado, o tema dos lucros ilícitos levanta a discussão acerca da condenação 

em danos punitivos – o que a rigor é vetado no ordenamento brasileiro – muito embora seja 
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farta a jurisprudência que se utiliza do viés sancionatório a fim de induzir uma função 

pedagógica-punitiva às condenações relativas à lesão extrapatrimonial.  

E esse viés sancionatório pode ser encontrado no dia a dia da jurisprudência dos 

danos extrapatrimoniais e igualmente na discussão da quantificação do dano moral coletivo, 

que visa retirar do agressor os benefícios auferidos com a repetição em massa de 

microlesões, as quais, sob o ponto de vista individual, produzem ínfimas consequências 

danosas. Porém, dado que atingem uma coletividade de sujeitos, sob a perspectiva do agente, 

traz a este incomensuráveis ganhos172.  

                                                           
172  Ação civil pública. Comercialização de combustível adulterado devidamente comprovada. Laudo técnico 

e boletim de análise emitido pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Produto impróprio 

arremessado à venda, o que alicerça reparação por danos patrimoniais e morais, individuais e coletivos – 

art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. Indenizatória em título de prejuízo 

extrapatrimonial coletivo fixada em R$ 50.000,00 – revertidos ao Fundo Estadual de Reparação de 

Interesses Difusos Lesados. Sentença preservada. Recurso improvido. (Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Acórdão n. 0011531-34.2008.8.26.0348. 27ª Câmara de Direito Privado. Relator: Desembargador Tercio 

Pires. São Paulo, julgamento 24.05.2017, DJ 24.05.2017. Neste caso, o acórdão determinou a fixação de 

danos morais coletivos não apenas para atenuar a lesão experimentada pela coletividade, como também 

para inibição da prática lesiva: “Razoável, à atenuação da lesão experimentada pela coletividade, de um 

lado, e inibitória à prática de atos do jaez pela recorrente, de outro, a fixação da indenizatória no importe 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revertidos ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos 

Lesados, como bem o fizera a insigne magistrada em primeiro grau”. Outro julgado, ainda no âmbito 

consumerista, determina o arbitramento de danos morais em função da adulteração de leite, fazendo 

expressa referência aos danos morais em face da gravidade do comportamento do agente: APELAÇÕES 

CÍVEIS. (...). AÇÃO COLETIVA. FRAUDE DO LEITE. OPERAÇÃO “LEITE COMPEN$ADO IV”. 

ADULTERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO COM VÍCIO DE QUALIDADE. (...). 

PRODUTOS INADEQUADOS PARA O CONSUMO. FALHA NO PRODUTO E NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO. RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ POR DANOS MORAIS COLETIVOS E 

INDIVIDUAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. A 

OFERTA DE LEITE IMPRÓPRIO AO CONSUMO HUMANO É GRAVE O SUFICIENTE PARA 

PRODUZIR INTRANQUILIDADE SOCIAL E RISCO DIRETO À SAÚDE DOS CONSUMIDORES A 

JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO EM EXPRESSIVO VALOR A TÍTULO DE DANO MORAL 

COLETIVO. CONDENAÇÃO GENÉRICA A TÍTULO DE INTERESSES INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS, PENDENTE DE POSTERIOR LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 81, III, 

91, 95 E 97 DO CDC. CONSOLIDAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR RECURSAL 

REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Acórdão n. 

0206468-93.2017.8.21.7000. 15ª Câmara Cível. Relator: Desembargador Adriana da Silva Ribeiro. Rio 

Grande do Sul, julgamento 12.03.2018, DJ 20.03.2018). O acórdão fixou os danos morais coletivos em 

duzentos mil reais e dele extrai-se, a seguinte passagem: “Creio que na fixação do quantum debeatur da 

indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio 

de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar 

o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento 

sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do 

razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; 

que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar 

uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta 

ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do 

causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes”. 
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Ao se confrontar o tema com a jurisprudência é possível constatar que os julgados, 

em sua grande maioria, utilizam dos lucros ilícitos como justificativa para a quantificação 

do dano sem que essa quantificação esteja atrelada à integral reparação da vítima e, pois, às 

consequências da lesão para a vítima; tampouco ao valor efetivamente obtido pelo ofensor. 

É a fixação do dano extrapatrimonial com finalidade de evitar a conduta lesiva e, pois, a 

busca de lucros à custa da lesão aos interesses alheios e tutelados pelo sistema legal. 

Esse entendimento, além de resgatar a história do dano moral vinculado à punição 

do ofensor – que no direito brasileiro, apesar de presente no cotidiano forense, nunca foi 

clara tampouco assumida – é fruto igualmente da influência de leis próprias voltadas para a 

tutela de bens extrapatrimoniais específicos. Tais leis repudiam a obtenção de lucros por 

meio da intervenção em bens alheios como é o caso dos direitos autorais, (artigo 103 da Lei 

9.610/98), da propriedade industrial (artigo 208 da Lei 9.279/96), e da concorrência desleal 

(artigo 37 da Lei n. 12.529/2011).Essas normas, apesar de não tratarem diretamente do 

problema – que é o lucro obtido à custa de bens alheios  – trazem soluções para a 

quantificação da compensação material e imaterial que deve ser paga ao lesado tendo como 

critério de quantificação dos benefícios obtidos pelo autor da violação, visto que os 

interesses tutelados não possuem automática aferição pecuniária. 

 

6.1 Os microssistemas e a vinculação de “lucro com dano” 

 

Afastando-se do âmbito dos direitos e interesses de natureza extrapatrimonial, 

representados majoritariamente pelo conjunto de bens jurídicos que circunscrevem a pessoa 

humana e a sua personalidade, assim como a reputação da pessoa jurídica, o tema dos lucros 

oriundos da intervenção em patrimônio alheio vem tratado em legislação específica que ao 

mesmo tempo em que tutelam interesses imateriais próprios, estabelecem, sob o formato de 

microssistemas, toda a tratativa a ser dada ao assunto; seja no âmbito civil, administrativo 

ou penal. Nesse quadrante estão as Leis do Direito Autoral, Lei da Propriedade Intelectual, 

e a Lei da Concorrência Desleal.  

Em relação à Lei da Concorrência Desleal, a afronta à ordem econômica brasileira 

enseja penalidades monetárias aptas a expurgar o lucro auferido com o ilícito. Neste sentido, 

o art. 37 da Lei n. 12.529, de 30 de novembro de 2011, determina que no caso de empresas, 

a prática de infração contra a ordem econômica implica multa de 0,1% (um décimo por 
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cento) a 20% (vinte por cento) do valor do faturamento bruto da empresa, a qual, nunca será 

inferior a vantagem auferida. Outrossim, em caso de reincidência, as multas cominadas serão 

aplicadas em dobro.  

No concernente especificamente à concorrência desleal, o artigo 195 da Lei n. 9.279, 

de 14 de maio de 1996 arrola possíveis práticas que ensejam sua configuração. Esta mesma 

Lei dispõe sobre a proteção da propriedade industrial em suas variadas formas (patentes, 

marcas, invenções etc.). A lei em comento tem a cautela em esclarecer que as violações à 

propriedade industrial e livre concorrência não se esgotam nas disposições que 

expressamente prevê, determinando a indenização das violações especificadas ou não173.  

É, por exemplo, do caso do trade dress que “embora não disciplinado na Lei n. 

9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a 

utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão 

ou associação com bens e produtos concorrentes”. Ou então, “da soma de elementos visuais 

e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à 

sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor”, como ressaltado 

pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze por ocasião do julgamento do Recurso Especial 

1.353.451-MG, v.u., julgado em 19.09.2017, DJe 28.09.2017174. 

                                                           
173  Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos 

causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não 

previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre 

estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos 

no comércio. 
174  PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. 

CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA 

REQUERIDA. DISPENSA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de 

elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-

se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor. 2. Não se confunde com a 

patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de 

registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial. 3. Embora não 

disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial 

quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou 

associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI). 4. No entanto, por não ser sujeito a registro 

– ato atributivo do direito de exploração exclusiva – sua proteção não pode servir para ampliar direito que 

seria devido mediante registro, de modo que não será suficiente o confronto de marca a marca para 

caracterizar a similaridade notória e presumir o risco de confusão. 5. A confusão que caracteriza 

concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que 

inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar 

a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado. 6. O indeferimento de prova 

técnica, para utilizar-se de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o 

direito de ampla defesa das partes. 7. Recurso especial conhecido e provido. 
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A lei também estabelece diretrizes para quantificação da indenização devida tanto 

pela prática de concorrência desleal, quanto pela violação de direitos protetivos à 

propriedade industrial. Estas diretrizes revelam-se adequadas para garantir que o ilícito não 

seja lucrativo. 

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria 

auferido se a violação não tivesse ocorrido. 

(...) 

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao 

prejudicado, dentre os seguintes: 

I  – os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse 

ocorrido; ou 

II  – os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou 

III  – 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. 

Ademais, sem prejuízo da indenização devida, as violações podem ensejar multas 

que poderão ser aumentadas ou reduzidas, em até dez vezes, tendo em vista, além da 

condição pessoal do agente, a magnitude da vantagem auferida. Há hipóteses também de que 

é possível a apreensão ou destruição do produto do ato ilícito. Mas essas sanções são da 

ordem penal estabelecidas especificamente na Lei 9.279/96.  

A configuração do dano material nestas hipóteses de violação vem sendo entendida 

pela jurisprudência como presumível, isto é, como consequência imediata da violação do 

direito ao uso exclusivo da propriedade industrial. Não é preciso provar o dano. O fato 

antijurídico em si gera o dever da indenização que é, no entanto, quantificada nos critérios 

da lei, ou seja, por meio de lucros cessantes, os quais podem ter por base (i) a vantagem 

econômica do ofensor, (ii) o que ele deixou de pagar pelo uso do direito violado, (iii) ou o 

que o prejudicado deixou de ganhar por conta da lesão175. 

                                                           
175  Direito marcário. Ação cominatória, cumulada com pedidos de índole indenizatória. Sentença de parcial 

procedência, reconhecendo a violação da marca da autora, “LM”, e condenando a ré ao pagamento de 

indenização por danos materiais. Apelação da ré. Demonstração, pela autora, de ser a titular do direito 

marcário, bem assim de sua violação. Ausência de prova de utilização da expressão “LM” em período 

anterior ao da autora. Potencial confusão junto aos consumidores, reforçada pela atuação no mesmo 

segmento de mercado e na mesma região. Danos materiais in re ipsa, uma vez confirmado o uso 

parasitário da propriedade industrial da autora: “Os prejuízos causados pelo uso não autorizado de marca 

alheia prescindem de comprovação, pois se consubstanciam na própria violação do direito do titular, 

derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração 

da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada pelo acórdão recorrido” (STJ, REsp 1.674.375, 

NANCY ANDRIGHI). Manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 

272). Apelação desprovida (BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão 1032943-

37.2016.8.26.0602. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: Desembargador Cesar 

Ciampolini. São Paulo, julgamento 20.09.2018, DJ 12.09.2018. 
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Portanto, as vantagens econômicas decorrentes da violação do direito servem de 

justificativa e fundamento do dano a interesse extrapatrimonial, podendo ou não serem eles 

removidos da esfera do ofensor, a depender do critério legal utilizado. Deste modo, é nítida 

a confusão feita entre o que seja o 'lucro do ofensor' e 'o dano do lesado'. Isto quando nem 

sempre aquilo que se acresceu ao patrimônio do lesante coincide com aquilo que restou 

subtraído do patrimônio do lesado.  

Já em relação ao dano extrapatrimonial, verifica-se que não é concedido com tanta 

habitualidade no âmbito da propriedade industrial. Contudo, o Informativo de 

Jurisprudência n. 619 do Superior Tribunal de Justiça busca unificar o tratamento, 

estabelecendo, pelo menos no tocante ao direito marcário, que sua violação enseja dano 

moral in re ipsa, restando a sua quantificação via arbitramento, não sem a regular presença 

dos sinais de cunho punitivo do dano extrapatrimonial:  

Propriedade industrial. Concorrência desleal. Linha de produtos da autora “Natura 

Humor” e linha de produtos da ré “Jequiti Comix”. Reprodução indevida, pela ré, 

de sinais de propaganda criados pela autora. Pretensão da autora à tutela inibitória, 

bem como reparação por danos morais e materiais. Preliminar. Nulidade da prova 

pericial. A autora pôde apresentar parecer divergente, o que permitiu o adequado 

esclarecimento do objeto do litígio. Nulidade do laudo pericial afastada. Mérito. 

O uso de sinais de propaganda alheios, com o fim de criar risco de confusão entre 

produtos, serviços ou estabelecimentos, caracteriza efetivamente concorrência 

desleal (art. 194, inc. IV, da Lei n. 9.279/96). A autora precedeu a ré na criação da 

linha de produtos “Natura Humor”, bem como no lançamento de campanha 

publicitária com uso de charges. Ré concorrente direta da autora, líder de mercado, 

que após cinco anos do lançamento da linha “Natura Humor”, lançar linha 

cosmética com fragrância unissex, voltada ao público jovem, com apelo 

humorístico e, com uso, igualmente, de charges na campanha publicitária. 

Elementos que, somados, autorizam afirmar que a ré age deslealmente, ao imitar, 

em especial, a campanha publicitária desenvolvida pela autora, o que criou o risco 

de confusão entre os produtos por elas comercializados. A utilização do conceito 

de charges pela ré, para divulgação de produtos similares, reduziu a 

competitividade da linha “Natura Humor” da autora, notadamente em razão de 

disputarem as partes a mesma clientela. Tutela inibitória imposta. Reparação por 

danos materiais que será objeto de liquidação, nos termos do art. 210, inc. III, da 

Lei n. 9.279/96. Dano moral “in re ipsa”. Indenização por danos morais 

concedida e arbitrada em R$ 100.000,00. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão 0025268-

20.2014.8.26.0405. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: 

Desembargador Alexandre Marcondes, julgamento 13.11.2018, DJ 13.11. 2018, 

sem grifos no original). 

Do corpo do acórdão destacam-se as seguintes passagens quanto ao dano material, 

que permitem aferir que a ré, no caso, tinha plena ciência da violação que praticava:  

Há uma linha tênue que separa a saudável concorrência da concorrência desleal, 

de modo que o elemento a diferenciá-las deve ser o meio pelo qual o concorrente 

busca atingir seu objetivo. (...) Acrescenta a doutrina referida que para caracterizar 

a concorrência desleal é preciso que haja a quebra da competitividade pela busca 

desleal da clientela alheia. Nesse passo, é evidente que a ré, além de ter lançado 

produto semelhante ao da autora, utilizou-se, também, da publicidade por ela 
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criada, previamente estudada e desenvolvida com o fim de conquistar o 

consumidor no lançamento da linha Humor. (...). Dano material arbitrado em 

liquidação pelo critério escolhido pela parte lesada, dentre as hipóteses do art. 210 

da Lei De Propriedade Industrial. 

No caso em cotejo, o autor escolhe o critério do inciso III de referido artigo, qual 

seja: “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”. Deste modo, o 

dano é ressarcido por um critério que se afasta do princípio da integral reparação e o caso 

em concreto desconsidera por completo os lucros efetivamente aferidos com a violação do 

direito marcário176.  

Por sua vez, o caso em concreto permite tecer considerações a respeito da 

possibilidade do prévio cálculo econômico do "custo da lesão" pelo ofensor, à medida que a 

ação se processa entre dois concorrentes de similar potencial econômico, sendo a ré 

vinculada ao Grupo Silvio Santos e a autora, Natura, conhecidíssima empresa nacional de 

cosméticos. É indiscutível que, diante do profissionalismo inerente às empresas envolvidas 

e a forma precisa da atuação da ré quanto à similaridade no produto e nos meios de 

divulgação, target de mercado e apelos publicitários, a intervenção na esfera patrimonial da 

concorrente e a possível condenação, revelou-se um risco previamente calculado e 

parametrizado pela infratora.  

Neste cenário, é possível a constatação de incentivo à prática lesiva, pois a métrica 

que quantifica ficticiamente o dano material na simples equivalência dos lucros com os 

                                                           
176  Notícia na área da Publicitária do Conar. O Conar) acatou uma representação da Natura e determinou 

que a Jequiti, empresa do grupo Silvio Santos, tire de circulação a linha de cosméticos Comix, lançada 

em julho deste ano, por plágio. Segundo a entidade, os produtos são uma cópia da linha Humor!, da 

Natura, que existe desde 2006. O Conar informou que a decisão obriga a empresa a tirar de circulação 

toda a publicidade envolvendo os produtos da Comix. Isso inclui propaganda em TV, mídia impressa, 

internet e os próprios catálogos de Notícia circulada à época dos fatos: Publicitária (Conar) acatou uma 

representação da Natura e determinou que a Jequiti, empresa do grupo Silvio Santos, tire de circulação 

a linha de cosméticos Comix, lançada em julho deste ano, por plágio. Segundo a entidade, os produtos 

são uma cópia da linha Humor!, da Natura, que existe desde 2006. O Conar informou que a decisão obriga 

a empresa a tirar de circulação toda a publicidade envolvendo os produtos da Comix. Isso inclui 

propaganda em TV, mídia impressa, internet e os próprios catálogos de venda do produto usados pelas 

190 mil revendedoras da Jequiti. As embalagens da linha também estão incluídas na determinação. A 

recomendação do Conar é que a empresa venda todo o estoque atual da Comix e a retire do mercado em 

um prazo máximo de 180 dias. O órgão explicou também que a Comix pode voltar ao mercado 

eventualmente, desde que seja reformulada para não lembrar tanto a proposta da Humor!O Conar não tem 

poder judicial para obrigar a retirada de uma peça publicitária ou produto do mercado, mas as empresas 

costumam respeitar suas decisões. Uma fonte do órgão disse que os veículos de comunicação não vão 

aceitar peças publicitárias que receberam sanções da entidade. Conforme as regras do Conar, a Jequiti é 

obrigada a acatar a decisão imediatamente, mesmo que venha a recorrer.Por meio de nota, a Jequiti 

informou que tomou conhecimento da decisão do CONAR e apresentará recurso dentro do prazo legal. 

(Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2012/08/conar-diz-que-

linha-da-jequiti-e-plagio.html. Acesso em: 1 dez. 2018, grifos no original). 

https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2012/08/conar-diz-que-linha-da-jequiti-e-plagio.html.
https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2012/08/conar-diz-que-linha-da-jequiti-e-plagio.html.
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danos. E, por sua vez, a fixação pelos tribunais de danos extrapatrimoniais módicos servem 

à lógica econômica de o ilícito ser monetariamente vantajoso.  

No que tange ao dano extrapatrimonial de aferição in re ipsa, a referência à 

necessidade de a quantia servir para desestímulo de novas lesões, apesar de confirmar a 

faceta pedagógico-punitiva do dano extrapatrimonial, no caso específico se prestou mais de 

argumento de retórica do tribunal do que um dado de cunho dissuasório a ser considerado 

pela parte:  

Assentado que a autora experimentou dano moral, a indenização deve ser fixada 

no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros de mora a contar do início 

da veiculação da propagada pela ré, por se tratar de ilícito extracontratual, e 

correção monetária a partir data do julgamento deste recurso. O arbitramento, no 

caso concreto, é até mesmo módico, em virtude da força atrativa que tem a marca 

Natura no mercado. Ademais, não se pode esquecer que a indenização por dano 

moral cumpre dupla função, reparatória e dissuasória, de sorte que não pode ser 

fixada em valor insuficiente para desestimular a reiteração do ilícito (sem grifos 

no original). 

Essas diretrizes da quantificação do dano patrimonial e extrapatrimonial têm 

pretensamente a função dupla de, ao indenizar o lesado, remover do ofensor os benefícios 

econômicos auferidos com a lesão. Curiosamente, o campo da lesão à propriedade intelectual 

em que os lucros à custa dos bens e interesses alheios são a razão de ser dos ilícitos, o 

problema das vantagens econômicas da lesão não vem explicitado, tampouco determina, 

para além do dano, o dever da restituição dos lucros obtidos pelo lesado. O tema é 

tangenciado no pressuposto de o dano ser equivalente às vantagens auferidas, sem que tal 

pressuposto possa, de fato, ser constatado. Por isso a afirmação no sentido dessa pretensão 

verdadeiramente confundir os conceitos de lucros oriundos da infração com os danos 

sofridos por força da lesão. Ambos os aspectos tratam de efeitos do ilícito perpetrado, mas 

sem que se confundam entre si, como é o mote dos critérios da indenização trazidos na lei.  

No contexto do direito autoral, sucede-se da mesma maneira. A produção intelectual 

é protegida pela Lei 9.610/98. O artigo 7º da lei em comento considera obras intelectuais 

todas “as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, 

tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”. O dispositivo enumera 

algumas possíveis obras intelectuais, rol de natureza exemplificativa, em conformidade com 

o conceito de ampla abrangência semântica determinado pelo caput e na Convenção de 

Berna que, em seu art. 2º177, também deixa aberto o conceito de “obra literária e artística”.  

                                                           
177  Artigo 2. 1) Os temas “obras literárias e artísticas” abrangem todas as produções do domínio literário, 

cientifico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais como os livros, brochuras e 



140 

 

Decorrente do vínculo jurídico estabelecido 'entre criador e criatura', ao autor cabe o 

direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica (art. 28) e 

a violação deste direito por terceiros, sem prejuízo de eventual condenação penal (art.101), 

culmina a imposição das sanções civis previstas no Capítulo II da lei. Em relação ao que 

tange à indenização por violação de direito autoral, o quantum resta estabelecido na 

proporção do número de peças comercializado ou sendo ele desconhecido em equivalente a 

3.000 exemplares a título de perdas e danos. Nota-se o mesmo problema da lei da 

concorrência e o não reconhecimento das vantagens do ofensor como uma consequência do 

ilícito diversa das demais possíveis consequências danosas suportadas pelo lesado. 

Entretanto, nem sempre a violação do direito autoral se dá pela venda de obra 

reproduzida. Por vezes, a violação decorre do uso desautorizado da obra – seja ela musical, 

fotográfica ou escrita – em publicidade, material didático, eventos sem fins lucrativos, entre 

outros. Nestes casos, a quantificação do dano material se processa de maneira heterogênea e 

o problema das vantagens pela intervenção nos direitos alheios permanece silenciado. 

Exemplo dado pela apresentação desautorizada de peça teatral, em cuja decisão o 

Desembargador Elcio Trujillo do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o valor 

fosse apurado em liquidação de sentença conforme o art. 210 da Lei n. 9.279/96, que regula 

direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, com o objetivo de melhor reparar o 

lesado, mas sobretudo de remover os lucros provenientes da infração: 

Direito Autoral  – Apresentação de peça teatral consistente em adaptação da série 

animada “Masha e o Urso”  – Prova documental a demonstrar de forma suficiente 

que a autora é detentora dos respectivos direitos autorais  – Incontroversa a 

ausência de autorização prévia para a representação pública  – Não configurada a 

hipótese de paródia  – Violação a direitos autorais configurada  – Indenização por 

danos morais e materiais devidos  – Responsabilidade solidária da administradora 

do estabelecimento onde a peça teatral foi apresentada  – Sentença mantida  – 

RECURSO NÃO PROVIDO (BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Acórdão 1017774-27.2017.8.26.0003. 10ª Câmara de Direito Privado. Relator: 

Desembargador Elcio Trujillo, julgamento 09.10.2018, DJ 11.10.2018).  

Merecendo destaque as seguintes passagens das quais se pode extrair a inequívoca 

confusão de “lucro com dano” e também o sempre presente caráter sancionatório do dano 

extrapatrimonial, sob alegação do imprescindível desestímulo: 

                                                           
outros escritos; as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; as obras dramáticas 

ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as pantomimas; as composições musicais, com ou sem 

palavras; as obras cinematográficas e as expressas por processo análogo ao da cinematografia; as obras 

de desenho, de pintura, de arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as 

expressas por processo análogo ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustrações e os mapas 

geográficos; os projetos, esboços e obras plásticas relativos à geografia, à topografia, á arquitetura ou às 

ciências. 
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“Inequívocos os prejuízos materiais sofridos pela autora. Tais danos restam 

configurados pelo fato de terem ocorrido, a título oneroso, representações públicas 

de obra adaptada sem autorização prévia. A autora foi privada dos lucros 

decorrentes da exploração da série e dos personagens sobre os quais detém direitos 

autorais. De rigor, portanto, que seja ressarcida levando-se em conta a renda 

líquida obtida pelos réus com as indevidas apresentações.  

Inequívocos também os danos morais, os quais são presumíveis na hipótese de 

violação a direitos autorais. A autora foi privada do seu direito de exclusividade 

na exploração da série animada, assim como foi exposta ao risco de desprestígio 

decorrente da diferença de qualidade entre os espetáculos autorizados e aqueles 

realizados pelos réus, conforme se verifica da comparação entre as imagens de fls. 

14/15 e de fls. 92/93. 

Neste sentido, considerando-se a gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, 

bem como as condições sociais e econômicas das partes, a quantia fixada pelo 

douto magistrado a quo, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se apresenta 

excessiva. Eventual redução certamente frustraria as finalidades compensatória 

e pedagógica da verba. 

A maioria dos julgados determinam que o valor seja apurado em fase de liquidação, 

nem todos, contudo, com supedâneo na Lei de Propriedade Industrial. O que é rechaçado é 

o arbitramento aleatório do dano material, nada obstante ele ser aferido pela simples violação 

a sua quantificação não se processa por critério subjetivo ou arbitramento do juiz. Motivo 

pelo qual, na Apelação 1.0024.11.102877-5/001/TJMG, o acordão reformou a sentença para 

determinar a apuração do dano material em fase de liquidação: 

O que não há nos autos é a efetiva quantificação deste prejuízo, o que não quer 

dizer que não tenha ocorrido, podendo a valoração do dano ser remetida à fase de 

liquidação de sentença a ser executada por arbitramento (perícia), ponto em que 

merece reparo a decisão objurgada, que salvo melhor juízo arbitrou um valor ao 

seu puro alvedrio e sem amparo em quaisquer balizas objetivas. Assim, de se dar 

parcial provimento ao recurso, não para excluir a condenação, como propugnado 

pela recorrente, mas sim para remeter a quantificação do prejuízo à correta 

valoração, na fase própria de liquidação. 

E o problema da confusão entre lucro e dano se faz presente na jurisprudência 

também para se negar a violação, como se passou no caso peculiar em que o uso de música 

sem autorização em propaganda televisiva não ensejou dano material sob o argumento de 

que o lucro cessante não teria restado comprovado. Nessa hipótese, o julgador distanciou-se 

dos parâmetros da lei especial e aplicou a sistemática na qual a necessária verificação da 

consequência da lesão (dano-consequência) seria o fundamento da existência da lesão (dano-

evento):  

Os lucros cessantes, como é cediço, possuem a finalidade precípua de compensar 

o lesado por aquilo que razoavelmente deixou de perceber em virtude da 

ocorrência do evento danoso (...) Nesse sentido, para que seja o réu condenado ao 

ressarcimento de lucros cessantes, deverá haver prova objetiva dos danos 

alegados. 
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É verdade que essa situação não vem acompanhada da jurisprudência majoritária, 

cujo entendimento prevalente é no sentido de nem o lucro do lesante, tampouco as perdas do 

lesado, serem pressuposto para a constatação da lesão ao direito autoral. Este se perfaz de 

modo objetivo e em decorrência da fruição desautorizada em detrimento de quem detém 

direito ao uso exclusivo da obra, embora o lucro gerado ao lesante seja um argumento de 

reforço da lesão. Por isso, a temática dos lucros auferidos com o ato ilícito no direito 

brasileiro diz respeito à lesão de interesse extrapatrimonial e à quantificação das perdas 

materiais ou morais desse dano. E no contexto do dano extrapatrimonial, a função claramente 

punitivo-preventiva é a diretriz possível de ser verificada no direito aplicado.  

Dessa maneira, é possível afirmar que a indenização no âmbito desses 

microssistemas legislativos não mira a reparação do lesado, mas sim a uma quantificação 

ficta da lesão que considera como equivalente o lucro – motivo da violação – e o dano  – 

consequência da lesão. E, ainda e deliberadamente uma função pedagógica à condenação 

extrapatrimonial, a fim não só de remover os proveitos obtidos, mas para evitar novas 

investidas do infrator178.  

Dentro da margem de elevada dificuldade da mensuração do dano extrapatrimonial, 

o que se tem visto na jurisprudência brasileira são condenações em valores módicos às lesões 

aos bens extrapatrimoniais da pessoa humana ou mesmo da pessoa jurídica. E isso, acredita-

se, diz respeito à relação existente entre a timidez dos tribunais no concernente ao valor das 

                                                           
178  Vale aqui trazer importante consideração de Paula Meira Lourenço, para quem a indenização da lesão a 

bem extrapatrimonial, pela natureza em si do interesse violado não pode ter função reparatória. A esse 

respeito a autora rememora a doutrina portuguesa sobre o tema: “(...) Contra estes argumentos levantaram-

se algumas vozes, como as de CAPITANT, JOSERAND, DEMOGUE, PLANIOL, que defenderam que 

apesar de não ser possível efetuar a restituição em espécie dos danos não patrimoniais, devia admitir-se o 

pagamento de um montante equivalente. É este o entendimento da actual lei, doutrina e jurisprudência 

portuguesas, que defendem que a natureza não patrimonial destes danos não entra em contradição com a 

essência patrimonial da obrigação de indemnizar, pois o dano não patrimonial é considerado como dano 

próprio sensu. E ainda que não seja possível eliminar o dano sofrido, é preferível atribuir ao lesado uma 

quantia em dinheiro, para o compensar da lesão sofrida, do que deixá-lo sem nada, obrigando-o a suportar 

o dano. Relativamente à dificuldade prática de determinação da quantia a atribuir ao lesado por danos não 

patrimoniais, isso também já se passava em relação ao dano patrimonial, v.g. relativamente ao lucro 

cessante, isso não impedia a sua ressarcibilidade. O que importa entender é que o cálculo do montante a 

atribuir ao lesado a título de danos não patrimoniais é efectuado, tendo em vista compensar o lesado, e 

não reparar o dano. Gradualmente, esta concepção passou a dar atenção à gravidade da culpa do lesante, 

e elevou-a a critério de apuramento do montante a atribuir, constituindo uma manifestação da dupla função 

compensatória e punitiva da responsabilidade civil (...). Em suma, se entendermos que a responsabilidade 

civil só assume uma função reparatória, concluímos que é impossível ressarcir os danos não patrimoniais, 

deixando-se o lesado sem direito de indemnização. Porém, se ultrapassarmos o dogma da função 

exclusivamente reparatória deste instituto, poderemos prescrutar qual a função que a responsabilidade 

civil esta a prosseguir, quando tenta 'indemnizar' o lesado que suportou danos não patrimoniais na sua 

esfera jurídica” (LOURENÇO, Paula Meira. A função punitiva da responsabilidade civil. Lisboa: 

Coimbra Editora, 2006. p. 280-281). 
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compensações a título de dano extrapatrimonial e a lógica econômica que permite ao agente 

aferir uma projeção vantajosa da conduta ilícita frente à sanção.  

É fato que os tribunais, a rigor, devem atrelar a compensação da lesão 

extrapatrimonial ao princípio da restituição integral. No entanto, esse princípio precisa ser 

redimensionado juridicamente no sentido de, sobretudo, afastar a dificuldade que os 

tribunais têm com a expressividade pecuniária da condenação. Inúmeras são as decisões que, 

ao atribuir o dano moral, afastam-se da gravidade da lesão e dos ganhos auferidos pelo 

agressor ou mesmo da capacidade econômica deste, para se atrelar à vedação do 

enriquecimento sem causa do lesado. Há, portanto, um fator de ordem moral e subjetiva que 

não permite à jurisprudência avançar na devida e correta avaliação econômica da lesão, não 

sendo raro os casos de revisão para minoração do quantum atribuído à lesão 

extrapatrimonial, sob o pretexto de ela não ser fonte de enriquecimento sem causa para o 

lesado. Isto quando uma condenação expressiva a título de dano extrapatrimonial só pode 

ter por causa uma grave investida do ofensor sobre bens de natureza relevante do lesado, ou 

quando não a conduta em si, mas as perdas da vítima terem sido significativas a ponto de se 

justificar uma compensação expressiva.  

Rememore-se que a raiz do então dano moral visava aplacar e amenizar a dor do 

lesado e estava justificada em uma condenação que lhe trouxesse certa dose de satisfação. E 

essa satisfação envolvia a condenação do agente em valor suficiente a trazer a sensação de 

adequada justiça e de satisfação do lesado com a pena imposta. Daí essa imbricação atávica 

da condenação do dano extrapatrimonial ao misto de pena e compensação e para onde a 

jurisprudência volta-se a todo momento para atribuir o caráter pedagógico-punitivo da 

condenação.  

Portanto, a jurisprudência se distancia sim do princípio da integral reparação do 

lesado quando fundamenta a compensação na necessidade de penalizar o ofensor com um 

valor que busque inibir novas condutas lesivas. Da mesma forma, a lei distancia-se do 

príncípio quando indeniza por meio da fórmula "lucro de um com o dano do outro". 

No entanto, o que se tem visto são condenações que no contexto do dano 

extrapatrimonial não produzem o efeito inibidor, visto que muitas vítimas não buscam a 

devida reparação desestimuladas pela burocracia e pelos custos dos processos ou por 

condenações inexpressivas. Havendo assim um círculo vicioso que fomenta a manutenção 

dos ilícitos. A verdade é que no âmbito dos bens e interesses imateriais não existe a 

famigerada indústria do dano moral – movida pela busca de lesão frívola – mas sim uma 
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indústria de condutas lesivas movidas pelo baixo valor das indenizações. O agente lesante 

sabe que o ato ilícito, mesmo se computada a condenação será economicamente viável. Por 

isso, Daniel Andrade Levy179 se refere aos ilícitos lucrativos como condutas lesivas que 

"valem a pena". Essa afirmação serve para atestar a supremacia da lógica econômica sobre 

a lógica jurídica e a ameaça às funções da responsabilidade civil e o direito como regulador 

das condutas sociais. É preciso recuperar a eficácia jurídica do combate aos ilícitos 

lucrativos, objetivando que os bens sejam fruídos e gozados somente por quem 

legitimamente detém poderes para tanto.  

E, sendo desse modo, o problema do proveito econômico que nada mais é do que a 

obtenção de benefício de um bem no lugar do seu titular ou à custa de uma lesão ao titular, 

não é enfrentado claramente porque ora ele serve de parâmetro para quantificar 

especificamente o prejuízo patrimonial da vítima, ora ele é instrumento de sanção com 

finalidade pedagógica-punitiva para o ofensor.  

Ademais, nessas soluções, o valor do proveito é uma quantia aleatória sem que ela 

tenha sido, de fato, quantificada e comprovada, muito porque e como dito, esse tema não é 

um dos pontos frontalmente considerados naquilo que se consideram os efeitos da lesão para 

a vítima, tampouco objeto de pedidos autônomos ou específicos.  

 

                                                           
179  Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas lesivas, cit., p. 108. 
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7. UMA PERSPECTIVA PARA OS LUCROS DA LESÃO  

 

 

O instituto da responsabilidade civil visa a reparabilidade das lesões processadas no 

conjunto de bens de um determinado titular. Situa-se, portanto, no campo das obrigações 

decorrentes da violação da abstenção e respeito ao patrimônio de outrem. Os lucros advindos 

da lesão surgem dessa invasão danosa ao conjunto de bens alheios e violam não só os poderes 

de destinação próprios da posição subjetiva do titular, mas também subtraem do titular a 

expressão monetária que emana direta ou indiretamente do bem.  

Porém, da natureza reparatória da responsabilidade civil, voltada para a restituição 

do lesado, daquilo que restou reduzido na sua esfera jurídica, resta para a devida análise a 

questão inerente à alocação dos lucros produzidos a partir da intervenção no bem alheio. E 

qual o mecanismo jurídico apto a dar solução a esses benefícios econômicos parasitários e, 

assim, repudiados pelo direito.  

Essa é a questão inerente à alocação dos lucros oriundos da lesão ou então os lucros 

da intervenção em patrimônio alheio, aqui diferenciados somente na concepção de ser essa 

expressão última mais abrangente ao incluir todo e qualquer proveito decorrente do uso, 

apropriação, ou fruição de bens alheios, ainda que não represente um efetivo dano (dano-

consequência) para o titular. Portanto, diante dessa problemática, indaga-se: se a titularidade 

de um bem alcançaria os benefícios do uso ilegítimo que terceiro fez dele por meio da prática 

de um ato ilícito? E, se positiva essa resposta, qual seria o meio de restituir ao lesado esses 

benefícios.  

Para o desenvolvimento desses raciocínios, entende-se necessária uma breve 

contextualização sobre a noção de bens e esfera jurídica. 

 

7.1 Bens jurídicos e os interesses merecedores de tutela 

 

No campo do direito, bem jurídico apresenta um conceito que, a rigor, compreende 

tudo que se diferencia de pessoa. E conceito de bem pode ainda abarcar o vínculo de 

atribuição ao titular. Bens jurídicos são interesses tutelados postos em relação atributiva, 

pessoal ou comum, e titular é a pessoa a quem se atribui esse bem. Segundo Gustavo 



146 

 

Tepedino, todo interesse que possa receber tutela do ordenamento e constituir objeto de 

relação jurídica pode ser conceituado como bem jurídico:  

Consideram-se bens as parcelas da realidade (ou simplesmente coisas) que se 

mostram aptas a integrar o objeto de relações jurídicas. Afirmou-se, por isso 

mesmo, que os “bens da vida”  – Lebensgüter –, quando submetidos à tutela 

jurídica, originando os bens jurídicos  – Rechtsgüter – tornam-se ponto de 

referência objetivo e de determinado interesse humano, em relação ao qual 

corresponde uma relação jurídica atribuída ao titular para assegurá-lo. Ou seja, os 

bens não são todas as coisas, mas apenas as que podem formar o objeto de relações 

jurídicas subjetivas. Dito diversamente, bens traduzem coisas que podem 

constituir objeto de direito180. 

E a existência, assim como a valoração dos bens, é dinâmica e contextualizada em 

uma determinada sociedade e momento histórico, segundo as perspectivas do modelo 

econômico e dos valores sociais. No atual estágio, o paradigma virtual e tecnológico, 

inserido em um mercado de consumo dinâmico e volátil, tem feito surgir novos bens, 

notadamente os imateriais, como criações intelectuais, softwares, direitos de concorrência, 

informações, e ainda todos os direitos difusos e coletivos a reclamarem tutela por parte do 

ordenamento jurídico, segundo as suas finalidades181.  

E, se por um lado na sociedade contemporânea esses novos bens surgem do 

desenvolvimento humano e econômico, igualmente se faz presente a imperiosa necessidade 

do reforço da tutela jurídica funcionalizada a eles, sobretudo diante da natureza 

extrapatrimonial e dos valores intrínseco e econômico que os marcam.  

Mas a categoria de bens, sobretudo os de natureza extrapatrimonial, resta mais 

complexa porque compreende também tudo o que seja considerado suporte integrativo de 

uma pessoa, sem que seja a pessoa em si. Ou melhor, compreende as esferas que 

circunscrevem a existência da pessoa: sua personalidade, individualidade, privacidade, 

próprio corpo, sexualidade, biografia, memória, entre outros.  

No sentido laico, esses interesses não são propriamente “bens” porque não são coisas 

destacadas da pessoa, muito embora sejam distintos do que é o seu titular. Essa especial 

projeção de direitos e interesses é constitucionalmente garantida e a lesão a esses bens invoca 

não só a reparação, mas também, e, sobretudo, uma maior e mais intensa tutela, a envolver 

as medidas inibitórias dado o alto valor axiológico que portam em si, porque vinculados à 

pessoa e a sua dignidade. São, portanto, emanações do titular, pessoa humana, 

                                                           
180 TEPEDINO, Gustavo. Livro (eletrônico) e o perfil funcional dos bens na experiência brasileira. p. 269. 

In: Estudo em homenagem ao prof. José Oliveira Ascensão, cit. 
181  TEPEDINO, Gustavo. Livro (eletrônico) e o perfil funcional dos bens na experiência brasileiraIn: Estudo 

em homenagem ao prof. José Oliveira Ascensão, cit., p. 271. 
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compreendidas como interesses merecedores de tutela pelo ordenamento jurídico, pois 

funcionalizados a garantir a existência da pessoa do titular, a dignidade e a expressão dele – 

como ser humano – no mundo. Esses interesses podem ou não ter expressão econômica sem 

que tais características interfiram na qualidade da tutela que recebem do ordenamento, muito 

embora os prolongamentos econômicos deles recebam igual proteção.  

Ainda, nesta senda, situa-se a particular espécie de bens imateriais vinculados à 

projeção pessoal do titular representados pelas produções artísticas, invenções e criações 

intelectuais. Bens esses cuja origem deriva do potencial criativo, inventivo e intelectual dos 

seus criadores, titulares naturais. E a tutela diz respeito aos bens em si, mas igualmente aos 

prolongamentos inerentes ao poder de exploração, fruição e gozo deles pelo titular. 

Caracterizam-se como coisas imateriais não separadas da fonte que lhe dá origem, 

vinculados assim à personalidade do criador, ainda que possam ter suporte material ou 

imaterial, destacado do titular, bem como terem circulação social e econômica.  

A tutela jurídica desses bens também é direcionada às funções e finalidades que tais 

bens imateriais têm na vida em sociedade, sendo eles inerentes não só às criações inventivas 

do espírito humano, mas também voltado para suprir necessidades fundamentais da realidade 

e do estágio do homem na terra.  

As atribuições (poder subjetivo) do titular sobre bens materiais e imateriais, quando 

reunidas, formam o conjunto de bens de uma pessoa o qual garantem a ela o exclusivo poder 

de destinação, segundo os seus próprios critérios e conveniência. O direito, ao seu turno, 

atua na relação entres esses centros de interesses de cada pessoa, preservando-os em um 

Estado que protege a propriedade e a livre circulação de riquezas e prescreve as regras de 

tutela e sanção visando à eficiência e à paz social, reveladas nas garantias de preservação e 

do gozo exclusivo pelo titular do bem.  

O direito regula ainda a possibilidade de transferência desses bens da esfera 

patrimonial de um sujeito para outro, seja ela de modo ilícito e, portanto, segundo a 

legalidade dos atos e dos negócios jurídicos, seja por meio da imposição de obrigações, de 

reparação e restituição quando presente a lesão ou a transferência ilegítima por aquele que 

não é o seu titular. E, se, essencialmente, é a atribuição aquilo que liga o bem ao seu titular, 

é o poder de destinação que consagra essa titularidade. Portanto, é da titularidade que decorre 

o poder exclusivo da destinação dos bens, mas é derivada dessa posição subjetiva a plenitude 

do seu exercício, gozo e fruição, limitados pelas regras e valores próprios do ordenamento. 
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Assim, a teoria dos bens e as titularidades são permeadas por relações jurídicas: 

relação do titular com o bem (poder, atribuição e destinação), e a relação que se estabelece 

entre esse polo e os demais sujeitos, compelindo-os a uma relação jurídica negativa de 

abstenção e não interferência no conjunto patrimonial de um determinado titular. Nesse 

sentido, dada a inerente atribuição de interesses existenciais, como direito de personalidade, 

para além dos demais bens materiais e imateriais, é possível se afirmar que toda pessoa tem 

um patrimônio tutelado pelo ordenamento. A tutela do ordenamento jurídico, por sua vez, 

pode ter vários desdobramentos em relação ao titular, podendo ser de reivindicação e 

garantia no plano público, e de proteção, reparação e restituição no campo privado, por 

exemplo.  

Neste contexto, em face da expansão do potencial de lesão aos bens, o estatuto da 

responsabilidade civil vem se redimensionando com novas funções na busca não só da 

reparação da lesão, mas sobretudo da inibição dela. Ademais, considerando-se que os bens 

extrapatrimoniais são insuscetíveis de plena reparação, cabendo-lhes compensações de 

ordem pecuniária, quase sempre insatisfatórias, dada a ausência de equivalência monetária 

e, por isso, a impossibilidade natural do restabelecimento do lesado ao status quo ante.  

Por sua vez, assumem especial relevância e tem sido objeto de atenção dos estudiosos 

da responsabilidade civil, a intervenção sobre bens alheios, sobretudo àquelas realizadas por 

meio de lesões e com finalidade lucrativa. Estas se destacam de modo frequente em relação 

à violação dos direitos de imagem, honra, nome, própria história, memória, entre outros, e 

das invenções e da concorrência desleal no âmbito do mercado.  

Sob a perspectiva do direito, os bens são merecedores de tutela, mas é no campo das 

relações sociais e da faculdade de usar, fruir, dispor que se relevam “as potencialidades 

econômicas de aproveitamento do bem”182. Por isso, a privação parcial ou total do bem ou 

de suas expressões econômicas e afetivas são lesões passíveis de tutela inibitória e 

reparatória pelo direito. Mas também o aproveitamento desses bens por terceiros é motivo 

de sanção pelo ordenamento posto que violam o inerente poder exclusivo da destinação dos 

bens. 

                                                           
182  TERRA, Aline de Miranda Valverde. Privação de uso: dano ou enriquecimento por intervenção. Revista 

Eletrônica Direito e Política, Progama de Pos-Graduação Strictu Sensu em Ciência Jurídica da Univali 

de Itajai, v. 9, n. 3, 3º quadrimestre de 2014. Disponível em: www. univeali.br/direitoepolitica. Acesso 

em: 10 dez. 2018. 
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E os denominados atos ilícitos lucrativos violam a disposição inerente à titularidade, 

pois mediante uma lesão o lesante se beneficia do interesse tutelado ou da sua expressão 

econômica, sem a devida contrapartida ao titular. Por isso e diante da heterogeneidade dos 

bens a reclamar tratamento, segundo a natureza e as funções que lhes são próprios, é que se 

exige a dinâmica do ordenamento no sentido de constantemente redimensionar os seus 

institutos para a garantia da eficiência do sistema jurídico quanto à livre circulação de 

riquezas e o desenvolvimento cultural, social e econômico da sociedade.  

Neste âmbito é que se deve verificar quais mecanismos o direito tem a sua disposição 

para solucionar o problema da intervenção em bens alheios, notadamente aquelas 

perpetradas por lesões lucrativas para o ofensor.  

 

7.2 Os lucros da lesão: dever de reparar ou restituir  

 

Conforme lançado no início do presente trabalho, o lucro da intervenção tem sido 

objeto da análise da doutrina nacional e estrangeira, tanto no seara dos direitos de família 

romano-germânica quanto anglo-saxã, posto que nenhum desses sistemas legais possui um 

estatuto próprio para tratar do tema. Vale ressaltar que a problemática da intervenção sobre 

bens alheios é complexa e atinge diversas situações bem como bens com perfis diferenciados 

entre si. E é assim porque, sob o tema do lucro da intervenção, múltiplos são os 

desdobramentos e as consequências jurídicas, valendo o registro de Carlos Nelson 

Konder183, a respeito da impossibilidade de uma abordagem unitária do assunto:  

O alegado instituto aborda o fato de pessoas lucrarem ao intervir indevidamente 

sobre o direito de outras. De maneira geral, isso é reputado injusto e entende-se 

que esse comportamento deve ser sancionado, até mesmo porque, a própria 

definição de um direito subjetivo, no sentido de “possibilidade de exigir, de 

maneira garantida, aquilo que as normas de direito atribuem a alguém como 

próprio”, impõe inferir essa proteção: se posse possível lucrar ao usurpar direitos 

dos outros, não haverá razão em se demandar autorização dos titulares e, 

consequentemente, se esvaziaria a própria tutela dos direitos. (...). Pelo menos até 

o presente momento não parece possível falar de um instituto do lucro da 

intervenção, se entendermos por instituto a reunião de normas jurídicas afins, que 

rege um tipo de relação social ou interesse e que se identifica pelo fim que procura 

realizar. O que existe é a situação de lucro da intervenção  – o “problema” – 

cabendo, a cada ordenamento, dentro da sua sistemática, estabelecer os parâmetros 

pelos quais vai lidar com ele. Na verdade, a situação é ainda mais grave: o 

chamado “lucro da intervenção”, sendo mais preciso, não é apenas um problema, 

mas um conjunto de problemas, que podem ocorrer em circunstâncias bastante 

                                                           
183  KONDER, Carlos Nelson. Dificuldades da abordagem unitário do lucro da intervençao, cit., p. 232-233. 
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distintas. Deve ser destacada, também, como característica do lucro da 

intervenção, sua heterogeneidade. 

Assim, o autor bem coloca o problema e a impossibilidade de a solução se processar 

de um modo único, à medida que várias são as situações em que podem ocorrer vantagens 

econômicas em face da intervenção ilegítima nos bens alheios. No âmbito do direito norte-

americano e do anglo-saxão, a denominação “disgorgement of profit”, que é exatamente o 

problema dos lucros oriundos da intervenção, abarca várias situações das quais resultam 

lucros indevidos, e, dentre elas, podem-se destacar: a quebra de deveres fiduciários, 

violações extracontratuais, de direito de propriedade, de direitos de personalidade, de 

propriedade intelectual, concorrência desleal etc. Tanto que lá algumas estruturas jurídicas 

peculiares daqueles sistemas são utilizadas, não de modo unitário, mas segundo o direito 

violado, conforme melhor se detalhou no item a respeito do sistema jurídico Inglês e do País 

de Gales.  

E as coisas se passam do mesmo modo no contexto das famílias romano-germânicas, 

com diferentes nuances entre os países, mas sendo importante destacar que também os 

problemas decorrentes da intervenção em patrimônio alheio se dão de variadas formas e 

segundo a situação e o bem violado. Ressalta-se que além da normativa ordinária, o sistema 

jurídico brasileiro conta com leis especiais que, sistematizadas de modo próprio em 

microssistemas, dão tratamento à algumas formas de violação por intervenção, funcionalizas 

por conta dos bens que tutelam. Refere-se à Lei da Concorrência Desleal e da Propriedade 

Intelectual (Lei nº 9.610/98), Lei de Direito Autoral (Lei nº 9.610/98) e também da Lei (...) 

que trata das ações civis proposta pelo Ministério Público visando à tutela de direitos difusos 

e coletivos.  

Fora deste contexto das leis próprias, as inúmeras outras situações oriundas de 

intervenções lucrativas, por lucros diretos ou por não desembolso de despesas, as quais 

podem derivar de ilícitos civis individuais ou coletivos (microdanos)184, situam-se muito 

                                                           
184  A esse respeito o alerta de Miguel Kfouri Neto e Rafaela Nogaroli: “Os assuntos mais demandados nos 

Juizados Especiais Estaduais e nas Turmas Recursais, segundo Relatório Justiça em Números 2017, 

versaram sobre a responsabilidade civil e indenização por dano moral, nos âmbitos civiel e consumerista. 

Nestas ações, os litigantes habituais do polo passivo são grandes corporações e agentes econômicos. 

Inclusive, é facilmente percebida a constante presença das mesmas empresas na lista de réus. Não raras 

vezes, as empresas fazer uso de uma racionalidade econômica ardilosa, analisando o custo-benefício de 

arcarem com algumas sanções legais, em prol de auferir maiores lucros. O agente ofensor opta por sujeitar-

se às regras tradicionais de responsabilidade civil em vez de, por exemplo, implementar melhorias na sua 

estrutura e na qualidade dos seus serviços ou ainda firmar um contrato” (KFOURI NETO, Miguel; 

NOGAROLI, Rafaela. A aplicação do lucro da intervenção (disgorgement of profit) no direito brasileiro. 

In: TEPEDINO, Gustavo; MENEZES, Joyceane Bezerra de (coord.). Autonomia privada, liberdade 

existencial e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Forum, 2019. p. 559-560). 
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especialmente no âmbito da violação de direitos de personalidade e de bens de natureza 

imaterial. Para tais, o remédio ordinário tem sido o instituto da responsabilidade civil e, mais 

recentemente, o enriquecimento sem causa, conforme se viu da decisão do Superior Tribunal 

de Justiça no Recurso Especial 1.698.701/RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, a respeito do uso indevido da imagem da atriz Giovana Antonelli e de cujo acórdão 

é possível se destacar: 

1. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. 

FINS COMERCIAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO 

CÓDIGO CIVIL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. 

LUCRO DA INTERVENÇÃO. FORMA DE QUANTIFICAÇÃO. 1. Recurso 

especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 2015 (Enunciados Administrativos ns. 2 e 3/STJ). 2. Ação de indenização 

proposta por atriz em virtude do uso não autorizado de seu nome e da sua imagem 

em campanha publicitária. Pedido de reparação dos danos morais e patrimoniais, 

além da restituição de todos os benefícios econômicos que a ré obteve na venda 

de seus produtos. 3. Além do dever de reparação dos danos morais e materiais 

causados pela utilização não autorizada da imagem de pessoa com fins 

econômicos ou comerciais, nos termos da Súmula n. 403/STJ, tem o titular do bem 

jurídico violado o direito de exigir do violador a restituição do lucro que este 

obteve às custas daquele. 4. De acordo com a maioria da doutrina, o dever de 

restituição do denominado lucro da intervenção encontra fundamento no instituto 

do enriquecimento sem causa, atualmente positivado no art. 884 do Código Civil. 

5. O dever de restituição daquilo que é auferido mediante indevida interferência 

nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa tem a função de preservar a livre 

disposição de direitos, nos quais estão inseridos os direitos da personalidade, e de 

inibir a prática de atos contrários ao ordenamento jurídico. 6. A subsidiariedade 

da ação de enriquecimento sem causa não impede que se promova a cumulação de 

ações, cada qual disciplinada por um instituto específico do Direito Civil, sendo 

perfeitamente plausível a formulação de pedido de reparação dos danos mediante 

a aplicação das regras próprias da responsabilidade civil, limitado ao efetivo 

prejuízo suportado pela vítima, cumulado com o pleito de restituição do 

indevidamente auferido, sem justa causa, às custas do demandante.7. Para a 

configuração do enriquecimento sem causa por intervenção, não se faz 

imprescindível a existência de deslocamento patrimonial, com o empobrecimento 

do titular do direito violado, bastando a demonstração de que houve 

enriquecimento do interventor. 8. Necessidade, na hipótese, de remessa do feito à 

fase de liquidação de sentença para fins de quantificação do lucro da intervenção, 

observados os seguintes critérios: a) apuração do quantum debeatur com base no 

denominado lucro patrimonial; b) delimitação do cálculo ao período no qual se 

verificou a indevida intervenção no direito de imagem da autora; c) aferição do 

grau de contribuição de cada uma das partes e d) distribuição do lucro obtido com 

a intervenção proporcionalmente à contribuição de cada partícipe da relação 

jurídica. 9. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 1.698.701. Min. Rel. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., v.u., julgamento 02.10.2018). 

E do corpo do acórdão, entre outros importantes pontos de discussão a respeito do 

tema, extrai-se o fundamento utilizado para a solução dos lucros que está em consonância 

com os valores jurídicos que se pretendem preservar: 

Desse modo, calcado no art. 884 do Código Civil e no princípio norteador da 

vedação ao enriquecimento sem causa, o dever de restituição do lucro da 

intervenção, ou seja, daquilo que é auferido mediante indevida interferência nos 

direitos ou bens jurídicos de outra pessoa, surge não só como forma de preservar 
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a livre disposição de direitos, nos quais estão inseridos os direitos da 

personalidade, mas também de inibir a prática de atos contrários ao ordenamento 

jurídico naquelas hipóteses em que a reparação dos danos causados, ainda que 

integral, não se mostra adequada a tal propósito. Além de preservar a livre 

disposição de direitos, porque ninguém pode ser obrigado a contratar contra a 

sua vontade, o dever de restituir o indevidamente auferido às custas de outrem 

também atua como meio dissuasório nos casos em que a usurpação de direitos 

torna-se lucrativa ou mais vantajosa para o usurpador, mesmo quando este é 

condenado a indenizar os correspondentes danos de ordem moral e patrimonial. 

(sem grifos no original). 

Desta decisão, porém, denota-se que o Tribunal, entre outros tantos aspectos 

abordados, com vistas a eliminar o risco do que a doutrina convencionou chamar de “curto-

circuito dos contratos”, atribuiu a função de deterrance ao instituto do enriquecimento sem 

causa, o qual se refere à típica função e finalidade do instituto da responsabilidade civil. 

Por sua vez, do interior teor do acórdão, mas de cuja ementa também é possível se 

antever, o Tribunal superou alguns aspectos relevantes da teoria do enriquecimento sem 

causa para aplicar solução da restituição com fundamento na vedação do enriquecimento 

sem causa. Esses aspectos referem-se à (i) superação da ausência de 'empobrecimento' à 

custa do enriquecido, porque o que se viu no caso foram lucros oriundos do uso da imagem 

não autorizada, sem que tenha havido transferência patrimonial da esfera da atriz para o 

enriquecido; e (ii) a superação da regra de subsidiariedade do enriquecimento sem causa.  

Pode-se, portanto, afirmar que a decisão nos moldes proferida levou em conta uma 

escolha do intérprete entre as possibilidades da construção da solução do problema por meio 

da responsabilidade civil e, subsidiariamente, do enriquecimento sem causa.  

Aliás, os autores atestam as linhas muitas vezes tênues que separam esses dois 

institutos quando postos em perspectivas para as soluções dos lucros ilícitos. Tudo porque o 

problema do lucro da intervenção é multifacetado, sendo impossível compreendê-lo sob uma 

única estrutura jurídica ou fattispecie.  

E, se é assim, há de se perguntar se o tribunal não culminou por restituir os lucros 

por meio da aplicação do enriquecimento sem causa quando verdadeiramente se valeu de 

todas as características inerentes ao instituto da responsabilidade civil. Isto porque, se para 

dar a solução ao caso em concreto o Tribunal superou essas barreiras impostas pelo instituto 

do enriquecimento sem causa, indaga-se, então, se não seria possível, do mesmo modo, 

voltar-se para a funções da responsabilidade civil e nela abarcar as consequências positivas 

da lesão configurada no inegável uso lucrativo do direito da atriz.  
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Nota-se que parece ser essa a solução que é dada pelas leis especiais, muito embora, 

elas não reconheçam os lucros auferidos como um dano em si e a ser indenizado de forma 

autônoma. Tampouco permitem que o lesado seja integralmente reparado, posto que ao 

promover a indenização ela se processa alternativamente (i) pelas perdas sofridas pelo titular 

= valor que o lesante deveria ter pago para usar legalmente o bem que utilizou 

ilegitimamente, ou (ii) pelas vantagens auferidas pelo lesando. Todavia, sob o prisma da 

reparação integral, o correto seria que todas as consequências decorrentes da lesão, ou seja, 

as perdas e danos vinculados à expressão econômica do bem violado devessem ser reparadas 

ao titular, quais sejam: dano extrapatrimonial, dano emergente, lucros cessantes, e o lucro 

obtido com a violação.  

O fato é que essas leis partem das prévias escolhas do Legislador como remédios 

típicos e funcionalizados à proteção dos interesses jurídicos tutelados. In casu, a lógica do 

mercado e a necessidade da fluidez das riquezas imateriais sensíveis de violação, assim como 

a lealdade nos trânsitos das concorrências são valores eleitos com tratativas específicas e 

com medidas de cunho inibitório com a possibilidade de apreensão e cessação do dano, 

dissuasória com aplicação de multas e a remoção dos lucros, e ainda repersecutória com a 

criminalização das condutas na esfera penal. Não parece ser a simples reparação do lesado a 

ratio por detrás da lei, mas sim a máxima preservação do interesse protegido.  

E se tais leis não podem ser alargadas para as tratativas de todas as lesões lucrativas 

quando compatíveis com as funções de outros bens podem servir de analogia para a 

consagração da tutela. Assim, é inequívoco poderem ser invocadas como reforço de 

argumento interpretativo, à medida que dão solução a alguns dos problemas oriundos das 

lesões lucrativas.  

Diferentemente dos fundamentos expressos no acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça, que atendeu ao expresso pedido da parte, a título de lucro da intervenção, e relativo 

à restituição dos lucros auferidos com o uso indevido da imagem da atriz, além da 

indenização em danos materiais e morais, há os que defendem a solução por meio da 

aplicação das regras da responsabilidade civil e não do enriquecimento sem causa.  

Esse entendimento é defendido, entre outros, na doutrina de Henrique Sousa 

ANTUNES, para quem a lesão lucrativa em si constitui um dano não patrimonial: “O lucro 

não antecede a lesão, nem a qualifica, diversamente do que a respeito de outras 
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circunstâncias externas atendíveis na fixação de danos não patrimoniais se apura. O lucro é 

uma lesão”185.  

Para esse autor, o fato de terceiro se beneficiar de vantagens econômicas oriundas de 

bens que não lhe pertencem fere o senso de justiça coletiva e individual e, por isso, constitui-

se como um dano de natureza extrapatrimonial em relação ao seu titular, o qual deve ser 

compensado.  

A satisfação do titular na retirada dos lucros do lesante seria também o fundamento 

da autonomia do dano. Para defender essa tese de ser os lucros da lesão, em si, um dano, 

com a expansão, portanto, do conceito de dano indenizável o autor se vale do direito 

comparado, muito precisamente de toda a construção teórica desenvolvida no direito italiano 

acerca da percepção do dano existencial. Segue o autor sobre construção do dano existencial 

pela jurisprudência italiana: 

Admitiu-se o ressarcimento da lesão à saúde entendida com o alcance do artigo 32 

da Constituição, como a indemnização de um dano com características próprias, 

especificidades que o distinguem, quer do dano não patrimonial quer do dano 

patrimonial. Em breve, a ofensa da integridade psico-física do lesado deixou de 

constituir um pressuposto da compensação e a tutela alargou-se às consequências 

ulteriores da lesão, nomeadamente à influência sobre a vida de relação do 

indivíduo. O mote estava dado para a construção do dano existencial. A apreciação 

das consequências da lesão sobre a existência humana autonomizou-se da sua 

origem. Para esse fato contribui, decisivamente, a análise da sensibilidade 

colectiva186.  

Para além do senso coletivo de justiça, que repudiava as consequências da lesão em 

esferas não possíveis de reparação, o autor destaca ainda a relevância do interesse protegido 

como fundamento da ampliação da tutela por meio do reconhecimento do dano existencial. 

Obviamente o relevo constitucional dado à dignidade da pessoa humana e o fortalecimento 

                                                           
185  ANTUNES, Henrique Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de efeitos punitivos entre as consequências 

da responsabilidade civil extrapatrimonial, cit., p. 14. E assinala o autor que “é a ofensa do sentimento 

de justiça que legitima a inclusão da aquisição de vantagens, nos termos assinalados, na categoria de danos 

não patrimoniais. A lição é antiga e encontra raízes no entendimento aristotélico de justiça correctiva. 

Estruturam essa tese, os conceitos de dor, ou de perda e de ganho, e a sua relação sinalagmática. Aquele, 

fruto de sucessivas reinterpretações históricas adquiriu um significado patrimonial. Eis porque a justiça 

correctiva foi sendo, progressivamente, identificada com a indemnização de uma perda econômica do 

lesado, excluindo a restituição do lucro que naquela não encontrasse fundamento. E no entanto, aos 

conceitos aristotélicos reconhece-se um sentido metafórico, sem qualquer correspondência em 

desvantagem ou vantagem patrimonial. Se, considerando Aristóteles, o ganho pode significar, tão só a 

satisfação do lesante, e na recepção do seu pensamento, à indenização do lesado é estranha a necessidade 

de um benefício económico do agente, a perda, excluída qualquer equivalência patrimonial com o ganho, 

pode revestir um conteúdo não patrimonial.justificando, também pelo fim da justiça correctiva, a 

restituição do proveito económico do lesante”. 
186  ANTUNES, Henrique Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de efeitos punitivos entre as consequências 

da responsabilidade civil extrapatrimonial: a sua legitimação pelo dano, cit., p. 314-315. 
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dos direitos fundamentais como expressão pública da personalidade estão na base da 

doutrina italiana.  

E é nesta senda que o autor português defende a possibilidade de revisitação do dano 

não patrimonial, 'na medida em que as circunstâncias sociais o exijam' para tutelar os 

interesses do lesado, muito precisamente o uso econômico feito à custa dos bens. A tal 

respeito segue: 

A nova percepção coletiva das várias dimensões da existência humana está, pois, 

na raiz desta reavaliação do dano não patrimonial. Em suma, da relevância social 

do prejuízo depende a ressarcibilidade da lesão. Há que repensar o conceito de 

dano não patrimonial, depurando-o da característica da insusceptibilidade de 

avaliação pecuniária. A lesão repercute-se na esfera extrapatrimonial do lesado, 

pois embora mensurável, distingue-se de uma perda patrimonial ou da frustração 

de um lucro187. 

                                                           
187  ANTUNES, Henrique Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de efeitos punitivos entre as consequências 

da responsabilidade civil extrapatrimonial: a sua legitimação pelo dano, cit., p. 318. Merecendo destaque 

ainda os seguintes trechos que amparam a tese do autor: “Esta nossa tese encontra reconfortante 

paralelismo na perspectiva que, entretanto tornada pública, Carneiro da Frada defende acerca da 

relevância existencial, pessoal, das coisas, servindo o valor de mercado como critério de apuramento do 

dano não patrimonial resultante da destruição de objectos de estimação: '(a identificação do ano não 

patrimonial com aquele que não pode ser avaliado em dinheiro, como quer a doutrina comum, deve ser 

correctamente entendido. A natureza do dano não pode ser confundida com a susceptibilidade da sua 

avaliação em dinheiro. A avaliação em dinheiro não caracteriza a natureza do dano. Constitui apenas um 

critério de quantificação do dano patrimonial ou não, decorrente da lesão de coisas: impostas 

essencialmente pela necessidade de objectivar, mensurar ou quantificar o dano (tendo em conta a 

possibilidade de substituir a coisa). (...) Quando há preço para essas coisas formado no mercado, ou é, em 

todo o caso, possível estabelecer um preço de aquisição, esse valor, ao ser entregue sob a forma de 

indenização ao lesado, permitir-lhe-á, afinal, continuar a preencher a necessidade existencial que o bem 

lesado preenchia até o momento da lesão. Removendo, com isso, o dano existencial provocado pela sua 

destruição. Assim, postas as coisas, ressaltam porém, também os limites do critério da susceptibilidade de 

avaliação pecuniária. Esse critério reporta-se à substituibilidade dos bens. Liga-se à sua fungibilidade em 

ordem ao preenchimento das necessidades humanas como que que elas se apresentem (não patrimoniais 

ou patrimoniais). Tem ainda cabimento, a este propósito, a menção à aquisição de vantagens prometidas 

em mensagens publicitárias: ' Il a été jugé en effet à plusieurs reprises qu'un particulier quei a été trompé 

par un document sciemment rédigé de façon à lui faire croire qu' il avait été sélectionné pour une loterie 

et qu'il avait gagné, peut engager la responsabilitè de l'auteaur de ce document. or, dans ce cas, il n'y a 

pas réellement de dommage, sin le préjudice purement moral consistant à avori perdu une illusion, alors 

que l'indemnité allouée va vien au-delà puisque la Cour de cassation a parfois approuvé son évaluation 

à la somme que la personne concernée croyait avoir gagne´. A entrega do benefício anunciado, conquanto 

destinada a reprimir a conduta do agente, é fundamentada na compensação de um dano não patrimonial 

correspondente à frustração da utilidade prometida. Aceitação que na determinação da sanção, a lei ou o 

julgador prossegue a retribuição do lesante e a prevenção geral e especial do comportamento em apreço, 

entende-se, porém, que a perda de ilusão é presumida, de forma inilidível, pela recusa da prestação. Aquela 

carece de autonomia em relação a esta. Em suma, a lesão tem natureza extrapatrimonial, embora fundada 

em desvantagem pecuniária. A jurisprudência francesa acolhe, também a indemnização dos anos não 

patrimoniais resultantes da prática de um acto ilícito, que, embora sem consequências económicas, tem 

intrinsecamente, valor patrimonial. A violação meramente formal do direito de propriedade. (...) un objet 

déboré (est) immediatement restitué intact à son proprietàire, (...) un individu traverse la proprietè de son 

voisin sans l'autorisation de ce dernier mais ne cause aucune dégradation ni aucene gêne(...). constitui 

uma lesão não patrimonial indemnizável: 'Faut-il, dans de telles hypothèses en limitant d'ailleurs 

généralement les dommages et intérêts à une somme purement symbolique'” (ANTUNES, Henrique 

Souza. Da inclusão do lucro ilicíto e de efeitos punitivos entre as consequências da responsabilidade civil 

extrapatrimonial: a sua legitimação pelo dano, cit., 319-320). 
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Portanto, em relação ao problema dos lucros oriundos da lesão, a solução estaria na 

colocação da existência do ilícito lucrativo como um dano em si, não patrimonial e cuja 

indenização se daria pela apuração, então, do proveito econômico do lesante que voltará para 

a esfera do lesado. Esse entendimento, de modo muito especial naquilo que toca a 

ressignificação da pessoa humana e a cada vez mais frequente lesão aos direitos de 

personalidade, e por sua vez, quanto à tutela também das emanações econômicas de bens 

jurídicos tutelados, parece reforçar a função da responsabilidade civil como instituto voltado 

para a reparação e prevenção dos danos.  

Por outro lado, a compreensão de tal ilicitude contra os bens de determinado titular 

permite superar os entraves da alocação do problema no âmbito do enriquecimento sem 

causa, muito especialmente a ausência da transferência patrimonial entre os conjuntos de 

bens do lesado e do lesante. Ao seu turno, no que tange especificamente aos lucros oriundos 

do ato ilícito, permite que o problema permaneça alocado no campo que lhe é próprio, qual 

seja, a responsabilidade civil. Não se descurando naturalmente que o enriquecimento sem 

causa pode tratar do ilícito, sendo, entretanto, sua função primordial a remoção do acréscimo 

patrimonial e a restituição a quem sofreu a subtração, prescindido da análise das razões dessa 

transferência, bastando ser ela injusta no sentido de não ter uma causa ou contraprestação 

lícita.  

Acrescente-se o fato de na responsabilidade civil (reparação) a sanção se voltar 

diretamente contra quem praticou o ato danoso, porém no enriquecimento sem causa ela é 

direcionada para quem se enriqueceu sem justa causa, (restitutória) sendo ou não o 

enriquecido quem deu causa ao injusto enriquecimento188. Ademais e sempre, a ideia do 

                                                           
188  A esse respeito a doutrina de José Castán Tobeñas, Derecho civil espanhol, comúm y floral, v. IV, Madrid, 

1946, apud Luiz Diéz-Picazo, acerda de la distinção entre os institutos da responsabilidade civil e do 

enriquecimento sem causa: “La anterior idea permite señalar los caracteres diferenciales de la pretensión 

por danõs y perjuicios. La pretensión por danõs se orienta siempre al agente provocador, y son 

indispensables los conceptos de culpa e imputabilidad para determinar el deber de indemnizar. la 

pretensión de enriquecimiento se encaminha siempre contra el enriquecido sin causa, prescindiendo en 

absoluto de las nociones de culpa e imputabilidad y dejando en la penumbra al agente provocador de la 

atribuición patrimonial. La pretensión por danõs necesita fijar la relación de causa e efecto entre el agente 

provocador y el daño. La pretensión por enriquecimiento fija dicha correlación entre el patrimonio del 

enriquecido y el del empobrecido. En la primera, la reparacion se extiende al daño total, sin lilmitación 

de derecho, salvo algunas excepciones legales. En la segunda, la restitución tiene su objeto y su medida – 

salvo desviaciones concretas – en la cuantía del enriquecimiento. el daño pude constituir, a su vez, dannum 

emergens (daño positivo) y lucrum cessans (lucro frustrado). El enriquecimiento puede producirse por un 

aumento del patrimonio (lucrum emergens) o por no desminución del patrimonio (dannum cessans). La 

pretensión por danõs nace simpre de un hecho ilícito. La pretensión de enriquecimiento nace normalmente 

de un hecho jurídico licito, si bien puede nacer también de un acto ilícito. El daño se puede producir por 

acción o por omisión. El enriquecimiento – como és secundário el agente provocador – sólo positivamente, 

por desplazamiento de valor un patrimonio a otro” (DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: 

Civitas, 1999. p. 149).  
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princípio do enriquecimento sem causa ser a última instância a qual se deve recorrer para a 

remoção da transferência patrimonial ilegítima, com fins inclusive de não virar uma 

“panaceia para todas as dores”, o que não só o esvaziaria de conteúdo e importância 

funcional, como também culminaria por servir de subterfúgio para a alocação de problemas 

típicos outros e, por isso, sujeitos às regras dos demais institutos jurídicos, integradores do 

sistema legal.  

Nesta linha de defesa, e a respeito dos lucros oriundos do ilícito serem um problema 

da responsabilidade civil, está a doutrina italiana de Adolfo di Majo189, cuja solução, todavia, 

não estaria na revisitação dos elementos de estrutura da responsabilidade civil, mas sim nas 

funções que lhe são atribuídas pelo ordenamento jurídico.  

O autor italiano, alinhado com os novos tempos e as novas exigências da 

responsabilidade civil, enfatiza a necessidade de superação da função meramente reparatória 

do instituto e acentua o caráter preventivo dos danos da responsabilidade civil. Ao lado da 

função reparatória da responsabilidade civil e com base em um princípio de ética social190 e 

não meramente econômico, a função deterrance, com vistas à inibição dos danos é a tônica 

do instituto. 

E mais especificamente sobre a lesão ao direito não patrimonial que deve merecer 

uma tutela diversificada daquela voltada para os bens patrimoniais, a função preventiva da 

responsabilidade civil tem o potencial de remédio quando a fattispecie não comporta o 

interesse que se quer tutelar. E a respeito de um comportamento visando ao lucro indevido 

à custa dos interesses de outrem, assinala Adolfo de Majo191: 

Ove ciò si metta in discussione, aumentanto il livello di quanto viene posto a carico 

del danneggiante, si ilimina a priori ogni possibile convenienza nella scelta 

dell'alternativa lesiva. Si trata di togliere cioè spazio alla valenza compensativa, 

                                                           
189  DI MAJO, Adolfo. Profili della responsabilità civile, cit., 2010. 
190 “Che la responsabilità civile debba essere depurata della 'sacralità' di cui le dottrine per lungo tempo 

l'hanno rivestita, cosí da scoprirne, di volta in volta, il fondamento o nella proprietà dei beni e nella difesa 

del patrimonio o in un giudizio prevalentemente etico nei riguardi di condotte che presentano elementi di 

devianza rispetto a quelle comuni, può essere un passaggio necessario per un approccio, diremmo oggi 

con termine attuale, più laico al tema in oggetto. Il considerarlo come uno degli strumenti di tutela della 

proprietà ha per lungo tempo impedito che del criterio dell'ingiustizia si offrisse una piú larga 

interpretazione in senso funzionale” (DI MAJO, Adolfo. Profili della responsabilità civile, p. 51). 

Tradução livre: Que a responsabilidade civil deve ser purificada da “sacralidade” da qual as doutrinas a 

cobriram por um longo tempo, de modo a descobrir, de tempos em tempos, os fundamentos tanto na posse 

de bens e na defesa do patrimônio ou em um juízo predominantemente ético, em termos de 

comportamentos que apresentam elementos de desvio em relação àqueles comuns, pode ser uma passagem 

necessária para uma abordagem, diríamos hoje com um termo atual, mais secular ao assunto em questão. 

Considerá-lo como uma das ferramentas para a proteção da propriedade há muito tempo impediu que o 

critério da injustiça oferecesse uma interpretação mais ampla em um sentido funcional. 
191  DI MAJO, Adolfo. Profili della responsabilità civile, cit., p. 64. 
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aumentando l' incidenza dell' effetto di deterrenza. È in tale direzione che giá si è 

mossa la disciplina (della violazione) della proprietà industriale, ove apunto, con 

riguardo al risarcimento del danno, vengono conteggiati anche 'i binefici realizzati 

dall'autore della violazione'. (art. 125 cod. prop. ind.), con ciò confermando che 

viene ri-compreso nel danno risarcibile anche il quid pluris ottenuto dal 

danneggiante. Sembra che, in tal modo si possa dare risposta a quanto ha luogo 

anche com riguardo al campo contrattuale, ove il concetto di 'inadempimento 

efficente' sta a dimostrare la convenienza che può incontrare l'inadempiente a non 

adimpiere, vista la esposizione di esso verso il solo danno subito dall'altra parte. 

Dal punto di vista piú generale e sistematico, ove si ravvisi inconcibiabile che il 

guadagno o l'arricchimento ottenuto dal danneggiante possano essere considerati 

componente del danno subito dal danneggiato, non resta che concludere che tale 

ipotesi si colloca al di la della fattispecie fondativa della obbligazione risarcitória, 

per qualificarsi, piú propriamente, quale rimedio in funzione deterrente della stessa 

condota fonte di responsabilità192.  

A verdade é que os danos aos bens não patrimoniais reclamam uma compreensão 

crítica e funcionalizada da responsabilidade civil, também porque a fattispecie, ou seja, os 

elementos de estrutura da responsabilidade civil, tem sua origem na racionalidade voltada 

para o ressarcimento dos danos patrimoniais. E daí ser satisfatória a função reparatória para 

esses bens, na medida em que eles encontram equivalência na reparação pecuniária. No caso 

dos danos a bens extrapatrimoniais, e dentre estes muito especialmente os direitos de 

personalidade, a reparação é insatisfatória porque não há equivalência e a compensação não 

passa de um consolo para a vítima e uma resposta insuficiente do direito para a injustiça do 

dano. A função deterrance porque voltada para o futuro é, pois, o mecanismo de solução 

mais eficiente e a primária ser conferida aos bens extrapatrimoniais, sendo de ordem 

secundária a compensação. 

Assinala Teresa Ancona Lopez193 que, entre as divergências a respeito das funções 

da responsabilidade civil, há o consenso a respeito (a) da função reparatória ou 

compensatória e (b) da função preventiva e refere ser na common law a função deterrence 

voltado contra as ofensas, enquanto a compensation está voltada à vítima. No âmbito do 

direito brasileiro, afirma: 

                                                           
192  Tradução livre: Se isto é posto em causa, aumentando o nível do que é colocado no dano, é eliminado a 

priori qualquer conveniência possível na escolha da alternativa prejudicial. Portanto, é necessário remover 

o valor compensatório, aumentando a incidência do efeito de dissuasão. É nesse sentido que a disciplina 

(da violação) da propriedade industrial já se mudou, no que diz respeito à indenização por danos, os 

“benefícios criados pelo autor da violação” também são contados. (art. 125 cod. prop. ind.), confirmando 

assim que o benefício obtido pelo infrator é reincluído no dano compensável. Parece que, desta forma, 

podemos responder ao que está acontecendo também em relação ao campo contratual, onde o conceito de 

'inadimplemento eficiente' demonstra a conveniência que pode levar a parte a inadimplir, tendo em vista 

que só será exposto ao dano sofrido pela outra parte. De um ponto de vista mais geral e sistemático, 

quando se considera irrecuperável que o ganho ou enriquecimento obtido pelo infrator, o considerando 

um componente do dano sofrido pela parte lesada, tudo o que resta é concluir que essa hipótese está situada 

além do caso fundador da obrigação de compensar, qualificar, mais propriamente, como um remédio para 

deter a mesma fonte de responsabilidade. 
193  Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo:Quartier Latin, 2010. 



159 

 

 

(...) a indenização ou a compensação é importantíssima, pois cumpre o laterum 

non laedere e tenta fazer as vítimas voltarem ao statu quo ante através da ' 

reparação integral', princípio básico de toda a responsabilidade civil. Porém, a 

indenização trata do passado, do que já aconteceu. As funções nos princípios da 

prevenção e da precaução cuidam do futuro, tratam das atitudes e condutas que 

procuram evitar os danos e, nesse aspecto, estão nos moldes dos princípios 

constitucionais da segurança e da solidariedade social. Também constituem os 

mais importantes instrumentos da gestão de riscos na atualidade194.  

E a respeito da função preventiva é preciso ter em mente que ela pode atuar como 

impulso psicológico ao lesante ao reconhecer consequências desfavoráveis no seu agir, algo 

para Luis Diéz-Picazo195 muito parecido com o efeito da norma penal. Porém, é no campo 

dos custos das indenizações e da lógica econômica que a prevenção parece atuar de forma 

mais eficaz. Nessa seara, e a respeito dos lucros ilícitos, torna-se primordial que todas as 

vantagens obtidas pelo lesante sejam removidas da sua esfera patrimonial e entregues ao 

lesado em respeito à ordem de destinação dos bens.  

                                                           
194  LOPEZ, Tereza Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 76. 
195  Derecho de daños. Madrid: Civitas, cit., p. 48. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A responsabilidade civil, sem dúvida, continua sendo um tema candente e 

profundamente rico para a pesquisa e análise do direito.  

A demanda sobre esse instituto jurídico tem se mostrado cada vez mais intensa em 

virtude da complexidade do mundo moderno, que é veloz, virtual e exponencialmente lesivo. 

Se antes a lesão recaía basicamente sobre bens patrimoniais, hoje ela está potencialmente 

presente em todas as atividades do homem contemporâneo. Do acordar ao deitar, o risco 

acompanha a pessoa. Dos alimentos aos remédios, dos produtos de consumo aos meios de 

transporte, da radiação do sol à poluição do ar, todas as circunstâncias oferecem risco. Vive-

se cercado pelo risco do dano. Esse é um dado irrefutável da realidade, com a qual o Direito 

não mais deixará de conviver.  

Outro dado relevante que intervém na responsabilidade civil é a cada vez mais forte 

presença das análises econômicas das indenizações, dos seguros e das prevenções das lesões, 

o chamado custo dos danos. O mercado de produção de bens de consumo, na sua lógica de 

fazer circular as riquezas, tem nos danos monetariamente parametrizados um dos pilares de 

análise para os lucros e despesas. 

Nesse passo, algumas transformações para evitar que a lógica econômica se aproprie 

do direito são possíveis de serem colhidas a respeito da categoria da responsabilidade civil, 

cujo escopo é a reparação do dano. E talvez, nessa área, os danos punitivos sejam a solução. 

Podem-se, assim, destacar alguns aspectos da evolução do instituto.  

A primeira delas, indiscutivelmente, é a funcionalização da responsabilidade civil 

em prol da tutela dos bens jurídicos, segundo a natureza dos interesse merecedores de tutela. 

Nessa senda, é possível identificar que, ao lado de outras áreas da responsabilidade civil, tais 

como o direito ambiental, o direito do consumidor, em que os elementos de estrutura da 

fattispecie não vêm performados para tais realidades, a divisão dos bens jurídicos em bens 

de natureza patrimonial e extrapatrimonial importa em aspectos diversos para a indenização.  

A partir do bem lesado, as soluções de reposição do patrimônio são diversas, na 

medida em que o dano patrimonial é indenizável, e o dano não patrimonial é tão somente 
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compensável. O primeiro repõe o patrimônio lesado, e o segundo volta-se para confortar a 

vítima.  

O direito tem na patrimonialidade a sua ratio – o que impacta fortemente na solução 

das lesões a bens não patrimoniais na medida em que não há equivalente monetário para a 

reparação desses danos. 

Por sua vez, parece defluir da sociedade o sentimento comum de a 

reparação/compensação não ser eficiente diante dos danos extrapatrimoniais. Sensibilidade 

essa mais fortemente marcada na categoria dos direitos de personalidade e dos bens e 

interesses difusos e coletivos, na medida em que intimamente vinculados à pessoa humana 

e aos interesses jurídicos a ela essenciais.  

Tudo porque as transferências patrimoniais operadas por força da lesão a bem 

extrapatrimonial não permitem a plena reparação da vítima – cânone do direito dos danos.  

Aí reside a complexidade da responsabilidade civil que se expande para as 

dificuldades da liquidação dos danos.  

Para além dessa dificuldade, o fenômeno dos ilícitos lucrativos, como modalidade 

do lucro oriundo da intervenção em bens, é outro problema ainda passível de discussão no 

campo dos danos.  

O lucro da intervenção, como se analisou, ainda que superficialmente, em alguns 

sistemas estrangeiros, também não encontra uma solução adequada nos demais 

ordenamentos. Nos países da civil law, com exceção do direito alemão, mais precisamente 

França, Itália, Portugal e Espanha, situa-se o problema entre os campos da responsabilidade 

civil e do enriquecimento sem causa, a fim de promover a retirada das vantagens econômicas 

do patrimônio do lesante. A Suíça, por sua vez, tem, no instituto da denominada "gestão 

imprópria", o meio de restituição ao lesado dos ganhos ilegítimos obtidos pelo lesante. Esses 

países, com diferentes nuances entre si, tendem a alocar o problema dos lucros oriundos da 

lesão no campo da responsabilidade civil. Já a Alemanha, em que pese a sua matriz legal no 

direito legislado, tem, na utilização pragmática do instituto restitutório, a solução que 

determina que todo o lucro oriundo da intervenção seja restituído ao titular do bem. Assim, 

o direito alemão, nesse aspecto, aproxima-se mais dos sistemas da common law, que tem no 

uso dos remédios à disposição do julgador, e não no enquadramento da fattispecie, a solução 

para o problema. E, por sua vez, nos sistemas anglo-saxões, algumas categorias específicas 

se prestam a remover o uso indevidamente obtido à custa dos bens alheios, não havendo, 
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porém, determinação delas sobre as situações, ficando ao alvedrio do juiz e das 

circunstâncias do caso a solução aplicada.  

O lucro ilícito ou a lesão lucrativa é, portanto, a aferição de lucros em favor do 

agressor por meio de um dano a bens alheios. E essa constatação oferece certa complexidade 

para o direito da responsabilidade civil, na medida em que ela tem seu foco de atenção 

voltado para a integral reparação da vítima, e não para a retirada das vantagens e lucros do 

ofensor. Preponderantemente, é desse fator que decorre toda a complexidade dessa 

problemática.  

Por sua vez, o instituto do enriquecimento sem causa também apresenta dificuldades 

para uma adequada solução à remoção desse acréscimo patrimonial em favor do lesante. No 

campo da responsabilidade civil, a dificuldade está no vetor da integral reparação do lesado. 

No enriquecimento sem causa, ela se apresenta tanto na nem sempre presente diminuição do 

patrimônio do lesado para justificar a restituição (teoria do duplo limite) quanto na natureza 

subsidiária do instituto. 

Portanto, não há resposta fácil para o problema do lucro da intervenção, que, no 

presente trabalho, restringiu-se aos lucros provenientes de uma intervenção necessariamente 

danosa na esfera de terceiro, por isso denominada ilícito lucrativo.  

Aliás, várias podem ser as modalidades nas quais o lucro da intervenção pode surgir. 

As vantagens podem vir para o agressor mediante uma lesão aos bens da vítima, ou mediante 

um comportamento que não necessariamente implique perdas para aquele. Podem vir por 

meio de ganhos, mas também por economias de despesas. Outro aspecto é a boa ou má 

relativa ao comportamento do agressor, que, em campos específicos, tem soluções mais ou 

menos oneradas segundo o agir do agressor (exemplo dos frutos recebidos de boa ou má-fé 

no campo da posse). A intervenção e as vantagens podem advir de situação na qual o 

interventor desconheça ser de outrem o bem do qual obtém os lucros. Ademais, 

especificamente no campo das intervenções danosas, é possível que o lucro seja menor que 

as perdas ocasionadas pela lesão, situação que parece não trazer grandes problemas para o 

direito, porque, ao indenizar o lesado, estar-se-á automaticamente retirando da esfera 

patrimonial do ofensor as vantagens oriundas da lesão.  

Mas o problema se coloca complexo quando, além da lesão e da possível 

indenização, permanecem na esfera do lesante vantagens econômicas, que não só ferem o 

senso de justiça como podem permitir o "livre conduto" para a apropriação dos direitos 
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alheios. Esse comportamento viola a ordem de atribuição inerente aos bens jurídicos. É o 

titular do bem que detém o poder, com exclusividade, de recolher para si os benefícios do 

potencial econômico dos próprios bens.  

Por isso, não só uma solução para o caso do retorno das vantagens para o titular do 

bem lesado é preocupação que norteia essa temática dos lucros da intervenção, mas 

sobretudo, a possibilidade da superação da ordem de atribuição dos bens jurídicos, que, 

repise-se, destina ao titular o gozo, uso e fruição dos próprios bens e o poder de dar a eles as 

destinações segundo seus próprios critérios e interesses, desde que lícitos.  

Não bastasse isso, com a ressignificação dos bens jurídicos a partir de uma 

interpretação segundo os valores constitucionais, é notável a relevância e supremacia 

atribuídas à pessoa e ao conjunto de interesses jurídicos protegidos pelo ordenamento, que 

gravitam ao redor do sujeito como direitos essenciais, porque decorrentes da própria pessoa. 

Os direitos de personalidade são, a um só tempo: direitos públicos, sob a perspectiva dos 

direitos fundamentais, e, na esfera privada, parcelas inalienáveis da pessoa, por isso 

protegidos pelo ordenamento.  

E, em face desse personalismo que marcou uma ressignificação na pauta dos valores 

tuteláveis pelo ordenamento, também se ampliaram as esferas de bens tuteláveis em favor 

da pessoa, o que, por sua vez, potencializou o risco de lesão a eles.  

E esse dado ético da repersonalização do sistema, aliado ao fortalecimento cada vez 

mais presente na doutrina e na jurisprudência acerca da necessidade de tutela a outros bens 

extrapatrimoniais essenciais à condição da pessoa humana, tem impactado a 

responsabilidade civil no sentido de a função a ela atribuída pelo ordenamento não poder ser 

mais da ordem meramente reparatória, senão também preventiva. Lembra Teresa Ancona 

Lopez que há consenso acerca da função reparatória e preventiva da responsabilidade civil.  

E esse fator é reforçado pelas dificuldades de quantificação e de liquidação do dano 

moral, que, perante uma lesão, pode ser fonte de riqueza direta ou indireta para o agressor.  

Ademais, nesse contexto jurídico, ao que se soma a cada vez mais frequente lesão a 

bens imateriais, dos quais se destacam a honra, as imagens, a vida privada, e, para as pessoas 

jurídicas, as marcas e patentes, o tema dos lucros ilícitos permanece de discussão aflorada, 

a justificar a pesquisa e a contribuição da doutrina.  

No campo da análise doutrinária, no âmbito do direito nacional, com base nos limites 

do artigo 944 do Código Civil, que limita a indenização à extensão do dano, a doutrina vem 
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defendendo ser o instituto do enriquecimento sem causa o adequado para restituir ou entregar 

ao lesado os lucros auferidos.  

Não é o que pensam a doutrina francesa e as vozes da doutrina portuguesa e italiana. 

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, no ano de 2018, tema vinculado ao uso 

ilegítimo do direito de imagem de uma atriz, de forma pioneira e lastreado em pedido 

expresso da autora, confirmou a condenação do réu, no caso uma rede de farmácias que 

havia divulgado um produto emagrecedor supostamente utilizado pela referida atriz, no 

dever de restituir a ela parte do lucro com a venda, a título de lucros da intervenção.  

A condenação, assim, abarcou lesão a direito de imagem, com a condenação do 

lesante em: (a) danos morais segundo os dissabores experimentados em função da lesão; (b) 

danos patrimoniais consistentes em valores equivalentes àqueles que ela usualmente cobraria 

pela cessão autorizada da sua imagem, e ainda (c) no lucro da intervenção a ser liquidado 

em fase de sentença.  

Curiosamente, ao sustentar a argumentação, o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas 

Cueva, entre outras passagens voltadas a justificar a restituição dos lucros, com base no 

enriquecimento sem causa, retomou características frequentes da condenação dos danos a 

bens extrapatrimoniais e relativas à função preventiva da condenação. Para justificar que o 

lucro da intervenção deveria voltar para esfera do seu titular, o argumento foi a finalidade 

de serem reprimidas novas condutas do ofensor.  

A decisão, portanto, tem finalidade de desestímulo e atribui ao enriquecimento sem 

causa a função dissuasória e típica da responsabilidade civil.  

Nesse sentido, e ainda no campo da jurisprudência, pode-se analisar que é uma 

constante das decisões em danos extrapatrimoniais, dada a indiscutível dificuldade de 

quantificar a lesão, atribuir ao valor uma carga a título de parcela dissuasória da indenização, 

com finalidade preventiva-punitiva.  

Por isso, na grande maioria das vezes, as decisões que levam em conta a presença de 

lesão lucrativa o fazem sob a fundamentação argumentativa de o valor da condenação 

também ser voltado para remover os lucros obtidos com a lesão.  

Porém, se é difícil a quantificação do dano extrapatrimonial, mormente o dano moral 

em si – dada a natureza não pecuniária do interesse lesado –, não menos difícil é a 

quantificação dos lucros auferidos com a lesão, razão pela qual se pode notar que, ao lado 
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da parcela de cunho dissuasório-preventivo da condenação, também há um fundamento que 

confunde "lucro com dano". Quantifica-se o dano do lesado na medida do lucro do ofensor.  

Essa solução é a que vem posta pelas legislações específicas que tratam de alguns 

bens imateriais tutelados pelo direito e relativos ao direito de autor e conexos, do direito das 

marcas e patentes e da concorrência desleal.  

Nesses sistemas, é a própria lei que estabelece os critérios da indenização entre as 

possibilidades de "ressarcimento" do lesado. Ela se mede pela quantia que o lesado deixou 

de receber pelo uso feito do seu direito ou pelas quantias auferidas pelo ofensor com a lesão. 

Ademais, além dessas condenações de cunho reparatório, cabem as medidas de inibição, 

multas, e mesmo da esfera penal, visando à tutela ampla do interesse jurídico.  

Diante dessas circunstâncias aferidas, pode-se concluir que, em face da teoria dos 

bens, é a natureza deles que atribui função às categorias jurídicas. É assim com a 

responsabilidade civil, como se pode ver nas decisões colacionadas no campo do direito 

extrapatrimonial individual ou coletivo. Nessa linha, curiosa e igualmente é a atribuição de 

função de desestímulo à condenação a título de enriquecimento sem causa pelo Superior 

Tribunal de Justiça, como se analisou.  

E, se as coisas se passam assim, é de se perquirir se a decisão sobre o uso do 

"remédio" não está mais no campo da discricionariedade do juiz do que propriamente no 

enquadramento do fato-norma.  

Ainda nessa toada e a respeito das possíveis interpretações das categorias jurídicas e 

da constante funcionalização que vem sendo dada aos institutos jurídicos no sentido de ser 

intensificada a tutela sobre os bens protegidos pelo ordenamento, merece menção a norma 

do parágrafo único do artigo 944 do Código Civil, que, inspirada em legislação estrangeira, 

permite ao intérprete reduzir o quantum da indenização se verificar que há onerosidade 

excessiva entre ela e a culpa do agressor.  

Nesse sentido, reentra em cena a culpa no campo da responsabilidade civil, não mais 

como critério de imputação, apesar de se manter no ordenamento a responsabilidade 

decorrente do ato ilícito e da culpa subjetiva, mas, sim, como critério de quantificação da 

lesão.  

Com base nessa norma, levantou-se decisão do Superior Tribunal de Justiça na qual 

os parâmetros foram flexibilizados e aplicados para ser mitigado o princípio da integral 

reparação da vítima, com a redução da indenização fundamentada na culpa objetiva e relação 
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típica de consumo – com evidenciado distanciamento da racionalidade da norma à custa dos 

direitos do ofendido.  

Diante disso e da escolha feita pelo intérprete quanto às exigências do caso concreto, 

é de se indagar se não seria possível uma interpretação que vinculada à culpa do agressor e 

com fins de proteger interesses relevantes para o sistema jurídico, agravasse a condenação 

do ofensor, também com danos punitivos.  

Há quem defenda que sim, podendo essa norma ser, portanto, um mecanismo apto a 

autorizar a medida da indenização segundo a culpa do agressor, e, portanto, prestar-se de 

fonte normativa aos danos punitivos. Entende-se que essa interpretação somente seria 

possível em face do necessário balanço do interesse em questão, no qual, no caso concreto, 

a tutela prioritária fosse justificada pela gravidade da ofensa, natureza e relevância do 

interesse jurídico protegido, e consequente agir culposo do agressor em favor do lesado.  

No entanto, no direito português, que possui norma similar ao sistema legal 

brasileiro, essa posição vem sendo defendida por Henrique Sousa Antunes.  

Por sua vez, afastando-se do instituto do enriquecimento sem causa, ainda que 

flexibilizado nos seus requisitos para permitir o dever de restituir o lucro e não de repará-lo, 

chegou-se à doutrina que defende a possibilidade de a simples lesão lucrativa em si ser 

considerada um dano não patrimonial, passível de indenização autonomamente.  

Tal entendimento vem ancorado na doutrina italiana e no similar desenvolvimento 

do dano extrapatrimonial naquele sistema. No direito italiano, em face da limitação legal do 

reconhecimento do dano extrapatrimonial fora das situações-tipo, desenvolveu-se a teoria 

dos danos existenciais, entendidos como as consequências da lesão a bem jurídico ligado à 

pessoa e que repercuta na sua vida de relação. Portanto, a partir das consequências danosas 

da lesão no âmbito da vida relacional do lesado, desenvolveu-se a teoria do direito existencial 

ou dos danos de relação.  

Esse entendimento seria possível de ser estendido ao direito brasileiro, na medida em 

que justificaria o tratamento autônomo dos lucros do ilícito como um dano contra o bem 

imaterial do titular, mas cujas consequências se dirigem ao exercício do direito lesado.  

Ademais, a compreensão da lesão lucrativa como um dano em si permitiria a 

alocação da temática do campo da responsabilidade civil, locus própria e natural das 

tratativas da lesão.  
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A seu turno, na doutrina italiana de Adolfo di Majo, essa tese também é defendida. 

Ou seja, os lucros da intervenção, quando oriundos de uma lesão danosa, devem ser tratados 

no âmbito da responsabilidade civil. No entanto, o jurista italiano não defende o 

enquadramento na estrutura da responsabilidade civil, como Henrique de Sousa Antunes, 

mas, sim, na função preventiva do instituto, usada como "remédio" de remoção dos lucros.  

Percebe-se, pois, o pragmatismo da tese italiana, cujo repúdio da injustiça de se obter 

lucros à custa de outrem justifica a remoção de tais lucros, com base na função de repressão 

da lesão visando à preservação do interesse tutelado e do direito de sancionar as condutas 

ilícitas danosas. Adverte-se que, em superação também ao princípio do enriquecimento sem 

causa, a doutrina alemã determina que a restituição do lucro deve ser integral, acentuando, 

assim, uma escolha perante a lesão, no caso, penalização ao lucro à custa de bens de outrem.  

E é primordialmente na lesão ao bem de natureza extrapatrimonial que o lucro da 

intervenção se faz mais presente. Essas vantagens, denominadas lucro da intervenção, 

repercutem de várias formas no direito, seja no campo da intervenção danosa, seja naquele 

campo no qual não há danos aos interesses do titular.  

Voltando à decisão do Superior Tribunal de Justiça, leading case, para a temática ora 

em análise, permite-se concluir que também o tribunal reconheceu os lucros obtidos pelo 

lesante, ao lado do dano moral e do dano material, e sob a denominação de lucro da 

intervenção, como um direito autônomo em favor do lesado, atribuindo a sua quantificação 

no percentual relativo ao lucro auferido e a ser liquidado por sentença.  

Por todos os ângulos que se analise a decisão, a autonomia do lucro da intervenção 

no caso foi reconhecida. No entanto, o fundamento da função dissuasória a ele atribuída mais 

parece enquadrar-se como típico dano inerente à responsabilidade civil do que dever de 

restituir, dado que não se apontou outro fundamento que não a função inibitória da conduta.  

Nota-se, portanto, o que há muito é ressaltado pela doutrina da reparação e da 

restituição: a responsabilidade civil e o enriquecimento sem causa são categorias jurídicas 

por vezes de difícil distinção, indicando que a escolha por uma ou por outra poderá ser feita 

segundo os critérios do caso concreto e da discricionariedade do juiz, desde que devidamente 

fundamentada pelo intérprete.  

Esse entendimento tem também por base a impossibilidade de o lucro da intervenção 

ser erigido a um complexo jurídico, dadas as múltiplas formas que os lucros ilícitos ou o 

ilícito lucrativo podem se apresentar diante do ordenamento jurídico. Por isso, é possível 
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concluir que: (a) o sistema jurídico está funcionalizado segundo a natureza dos bens 

protegidos; (b) a natureza dos bens extrapatrimoniais reclama uma tutela diferenciada do 

ordenamento jurídico, mormente os vinculados à pessoa por força dos valores 

constitucionais eleitos; (c) as lesões que podem se apresentar tanto lesivas para o ofendido 

quanto lucrativas para o ofensor; (d) a quantificação do dano extrapatrimonial tem servido 

para a remoção dos lucros do ofensor, mas ela não é, por si só, suficiente quando os lucros 

forem maiores do que as perdas; (e) a responsabilidade está funcionalizada também para 

prevenir a lesão, além de reparar os danos; (f) com base na flexibilização do princípio da 

integral reparação do lesado, dada pelo parágrafo único do artigo 944 do Código Civil, é 

possível afastar a quantificação da indenização da extensão pura dos danos; (g) nessa senda, 

é possível perquirir uma possível função punitiva a ser dada ao parágrafo único, cuja ratio 

está em valorizar a intenção do agressor quando outros valores jurídicos assim exigirem, 

mas dentro de estreitos limites; (h) e possível, por meio de uma interpretação expandida do 

conceito de dano, serem os lucros obtidos à custa de bens alheios, compreendidos como um 

dano de natureza não patrimonial a ser indenizado em favor do lesado; (i) pode-se concluir 

que, em face da necessidade de tutela ampla dos direitos extrapatrimoniais, a função 

preventiva da responsabilidade civil poderá ser remédio a justificar a remoção dos lucros, 

dado que eles contrariam as normas de justiça e invertem a ordem de atribuição dos bens 

pelo direito; (j) ao ser atribuída a função dissuasória ao instituto do enriquecimento sem 

causa, como fundamento para a restituição, e em face de ser esse instituto voltado para 

restituir o que saiu da esfera do lesado, e ainda ser ele de natureza subsidiária, parece mais 

adequado que o problema dos lucros do ilícito permaneça alocado na responsabilidade civil 

– locus natural da remoção das consequências da lesão. Por fim, cabe ainda referir que, em 

face das tênues linhas que separam esses institutos, a escolha pela categoria a servir de 

instrumento para a remoção dependerá do caso em concreto e da discricionariedade judicial. 

Por fim, conclui-se que o tema do lucro da intervenção é multifacetado e inviabiliza uma 

solução única.  
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