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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 
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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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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 



165 

 

 

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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