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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de analisar a culpa como critério para majoração da 

indenização em casos de danos decorrentes de condutas altamente reprováveis do ponto de 

vista ético-jurídico. O tema é apresentado no âmbito da crise paradigmática vivida pela 

responsabilidade civil nos dias atuais: a responsabilidade civil afasta-se do paradigma da 

reparação para se aproximar do paradigma da prevenção de danos. Diante desse contexto, 

propõe-se a retomada da culpa, não mais como pressuposto da responsabilidade civil, mas 

agora no papel de critério para a quantificação da indenização. Para demonstrar a utilidade 

e viabilidade desta proposta, o trabalho segue três caminhos. Inicialmente, analisa-se o 

instituto dos punitive damages, à luz, principalmente, do direito norte-americano. Entende-

se que o referido instituto representa uma experiência bem sucedida do uso da culpa como 

instrumento de prevenção de danos e dissuasão de condutas reprováveis. Em segundo 

lugar, recorre-se à literatura estrangeira para promover uma detalhada análise econômica 

dos punitive damages, com o intuito de demonstrar a eficácia e utilidade do instituto. Por 

fim, examina-se a viabilidade e adequação de uma possível indenização punitiva diante do 

atual sistema de responsabilidade civil brasileiro. Neste ponto, busca-se identificar o 

fundamento legal da indenização punitiva, analisando se este novo instituto resiste às 

críticas que o acusam de ilegalidade. Superado o ceticismo com relação ao instituto, 

avaliamos os possíveis critérios, objetivos e subjetivos, para a quantificação da indenização 

punitiva, dando destaque, evidentemente, para o papel ocupado, nesse processo, pela culpa. 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze fault as a factor to increase the amount of damages in cases of 

highly reprehensible misconducts, from a legal-ethical standpoint. The topic is presented 

under the paradigmatic crisis currently experienced by tort law: as tort law moves away 

from the paradigm of compensation it approaches the paradigm of prevention of damages. 

Given this context, we propose the return of fault, no longer as a requirement of liability, 

but now in the role of a factor for the assessment of the amount of damages. To 

demonstrate the utility and feasibility of this proposal, the study follows three paths. 

Initially, we analyze the remedy of punitive damages, mainly based on U.S. law. We 

understand that punitive damages represent a successful experience of using fault as a tool 

to prevent damages and deter reprehensible misconducts. Secondly, we resort to foreign 

literature to carry out a detailed economic analysis of punitive damages, in order to 

demonstrate the effectiveness and usefulness of the remedy. Finally, we examine the 

feasibility and suitability of punitive damages under the current Brazilian tort law. At this 

point, we attempt to identify the legal basis for punitive damages, analyzing whether this 

new remedy would resist the criticisms that accuses it of illegality. Once skepticism 

regarding the remedy is overcome, we go on to evaluate potential objective and subjective 

factors for the assessment of the amount of punitive damages, stressing, of course, the role 

played, in this process, by fault. 

 

 



 

INTRODUÇÃO 
 

1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Como já apontava Alvino Lima, “não há, sem dúvida, assunto mais atual, mais 

complexo e mais vivo”1 do que o estudo da  responsabilidade civil. A lição do ilustre autor, 

embora datada dos idos de 1960, não poderia ser mais atual2. “Nunca, em nenhuma das 

‘idades’ da sociedade, a transformação dos fatos sociais se deu tão rápida e intensamente 

como na era da globalização”3. E é evidente que a responsabilidade civil não passaria 

alheia a esse intenso movimento social. 

O estudo da responsabilidade civil é tão dinâmico quanto a evolução da própria 

sociedade. E assim tem que ser, para que a responsabilidade civil permaneça um constante 

instrumento de pacificação social e promoção da ordem jurídica. Mas, a despeito dos 

esforços constantes da comunidade jurídica para adequar os conceitos da tradicional teoria 

da responsabilidade civil à mutante sociedade global, parece claro que a matéria tem 

passado, ao longo dos últimos anos, por uma importante crise paradigmática. 

Inicialmente, substituiu-se o paradigma da culpa pelo paradigma do risco. O 

advento do Código Civil de 2002, e a consagração da cláusula geral de responsabilidade 

objetiva, representou uma profunda inversão axiológica do Direito Brasileiro. Retirou-se o 

foco do causador do dano e colocou-se no centro do sistema de responsabilidade civil a 

vítima. “O surto de progresso, o desenvolvimento industrial e a multiplicação dos danos 

acabaram por ocasionar o surgimento de novas teorias, tendentes a propiciar maior 

proteção às vítimas”4. Não à toa, muitos deixaram de lado a tradicionalíssima denominação 

deste campo do Direito para passar a chamá-lo de Direito de Danos. Isso porque, na visão 

desses juristas, o novo paradigma da responsabilidade civil fundaria-se na máxima de que 

ocorrido o dano, há que se repará-lo. 

E esse foi apenas o primeiro passo. A nosso ver, a segunda ruptura paradigmática 

da responsabilidade civil encontra-se em pleno andamento: a mudança do paradigma da 

reparação para o paradigma da prevenção. Como apontam Matilde Zavala de González e 

                                                
1 LIMA, Alvino. Culpa e Risco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960. p. 15. 
2 LIMA, Alvino. Culpa e Risco, p. 15. 
3 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. São Paulo: 
Quartier Latin, 2010. p. 15. 
4 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil – de acordo com o novo código civil (Lei n. 
10.406, de 10-1-2002). 9a ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 6. 



 

Rodolfo Martín González Zavala, “o ressarcimento do prejuízo não [mais] silencia as 

repercussões de injustiça e insegurança acarretadas por alguns feitos antissociais e 

irritantes, cujos autores lucram às custas da desgraça alheia: a reparação integral deixa, 

então, não reparada a lesão ao sentido de justiça” 5. A mudança de paradigmas que 

vivemos atualmente decorre dum sentimento de injustiça difundido no âmago da 

sociedade, que clama por medidas mais eficientes no controle de condutas eticamente 

reprováveis. 

Como aponta Ulrick Beck, na abertura de seu livro Sociedade de Risco, publicado 

em 1986, “pobre em catástrofes históricas este século não foi: duas guerras mundiais, 

Auschwitz, Nagasaki, logo Harrisburg e Bhopal, e agora Chernobyl”6. É por esses e muitos 

outros motivos que a sociedade comprovou, a exageradamente duras penas, a veracidade 

do dito popular segundo o qual é melhor prevenir do que remediar. Há danos que são 

irreparáveis: como reparar a grave lesão à honra de um indivíduo? Ou então uma lesão 

física irreversível? Ou, ainda, a morte de um ente querido? Para esses e muitos outros 

casos o direito deve buscar meios de prevenir a ocorrência dos danos. 

Cientes desta necessidade, estudiosos da responsabilidade civil passaram, 

lentamente, a desenvolver ferramentas que pudessem permitir à responsabilidade civil a 

plena concretização de sua função preventiva. Parte da doutrina trabalhou na construção de 

mecanismos de apreciação ex ante, ou seja, que proporcionassem a interrupção do ilícito 

antes de se caracterizar o dano. Outra parte, focou nos mecanismos de apreciação ex post, 

ou seja, que tivessem por fim dissuadir a reincidência de condutas altamente culpáveis 

para, com isso, atingir a prevenção de danos. 

Paradoxalmente, a crise paradigmática da responsabilidade civil afastou a culpa 

do sistema, num primeiro momento, para, num segundo momento, trazê-la de volta, numa 

posição bastante diferente, mas de igual destaque e importância. Como ensina André Tunc, 

“a reintrodução de uma responsabilidade real poderá ser justa e útil quando uma conduta 

culposa tiver sido cometida – uma conduta verdadeiramente culposa, não decorrente de 

                                                
5 “El resarcimiento del perjuicio no silencia las repercusiones de iniquidad y de inseguridad que acarrean 
alguno hechos antisociales e irritantes, cuyos autores lucran a costa de la desgracia ajena: la reparación 
integral deja entonces insoluta la lesión al sentido de justicia” (GONZÁLEZ, Matilde Zavala de; ZAVALA, 
Rodolfo Martín González. Indemnización Punitiva. In: BUERES, Alberto José; CARLUCCI, Aída 
Kemelmajer de (Diretores). Responsabilidad por Daños en el Tercer Milenio. Homenaje al Profesor Doctor 
Atilio Aníbal Alterini. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997. p. 188). 
6 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade. Tradução: Sebastião Nascimento. 1a 
ed. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 7. 



 

erro ou de natural relaxamento de atenção, mas uma conduta culposa que não teria sido 

cometida por um homem social, cumpridor de seus deveres sociais”7. 

Esse retorno da culpa deu-se com o intuito de restabelecer o escopo ético-moral 

da responsabilidade civil, buscando-se, com isso, extirpar da sociedade condutas altamente 

reprováveis. Assim, da mesma forma que aconteceu nas décadas de 70 a 90, quando a 

responsabilidade civil reconheceu, pouco a pouco, a indenização do dano moral, hoje a 

responsabilidade civil passa lentamente a admitir uma nova espécie de indenização: a 

indenização punitiva, fundada essencialmente na ideia de dissuasão de condutas altamente 

culpáveis. Tanto num como noutro caso, a evolução dos novos campos indenizatórios tem 

estreita relação com o advento do direito civil constitucional e da supremacia axiológica, 

em nossa sociedade, do princípio da dignidade da pessoa humana. 

A indenização punitiva, portanto, nada mais é do que a reação da sociedade à 

atual conjuntura do mundo, em que condutas e danos altamente ultrajantes reproduzem-se 

de forma muito mais eficaz do que os instrumentos jurídicos de que dispomos para 

controlá-los. A indenização punitiva, nesse contexto, tem o propósito de somar-se às 

ferramentas de controle já presentes em nosso país para que, em conjunto, seja possível 

mitigar a incomoda sensação de impunidade com que a sociedade é obrigada a conviver. 

Afinal, nas palavras de Matilde Zavala de González e Rodolfo Martín González Zavala:  
Existem situações danosas intoleráveis, em que o ordenamento jurídico deve 
reagir com consequências econômicas pesadas contra o responsável, que 
excedam a reparação do dano causado. Isso se verifica quando ocorrem 
prejuízos graves, com sério menosprezo para direitos fundamentais alheios, 
especialmente a integridade psicofísica e espiritual das pessoas8 

 

2. PROPOSTA DE TRABALHO 

 

Propomos, com o presente trabalho, analisar a referida crise paradigmática da 

responsabilidade civil sob uma perspectiva ex post da prevenção de danos. Em outras 

palavras, pretendemos analisar a retomada da culpa como elemento promotor das funções 

                                                
7 “Enfin, la réintroduction d'une responsabilité réelle peut être à la fois juste et utile quand une faute a été 
commise — une vraie faute, non pas l'erreur ou le relâchement d'attention inhérent à l'homme, mais la faute 
que n'aurait pas commise un homme soucieux de ses devoirs sociaux” (TUNC, André. Les Problèmes 
Contemporains de la Responsabilité Civil Délictuelle. Introduction. Revue internationale de droit compare ́. 
Paris, v.19, n. 4, out./dez. 1967. p. 772). 
8 “Existen situaciones prejudiciales intolerables, en que el ordenamiento jurídico debe reaccionar con 
consecuencias económicas gravosas contra el responsable, que excedan la reparación del daño causado. Así 
se verifica cuando se producen graves perjuicios, con serios menosprecio para intereses fundamentales 
ajenos, especialmente la integridad sicofísica y espiritual de las personas” (GONZÁLEZ, Matilde Zavala 
de; ZAVALA, Rodolfo Martín González. Indemnización Punitiva, p. 188). 



 

preventiva e dissuasória da responsabilidade civil. Essa análise nos conduzirá ao estudo da 

indenização punitiva e, consequentemente, da dissuasão de condutas altamente reprováveis 

do ponto de vista ético. Para tanto dividiremos nosso trabalho em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, buscamos avaliar a evolução da responsabilidade civil, 

visando a traçar o longo caminho trilhado pelo instituto, do paradigma da reparação ao 

paradigma da prevenção. Nesse caminho, pretendemos demonstrar as situações fáticas e 

jurídicas que conduzem à necessidade de concretização da função preventivo-dissuasória 

da responsabilidade civil, tais como o advento da sociedade do risco e a insuficiência dos 

direitos penal e administrativo como ferramentas de controle social. Por fim, analisamos a 

função da culpa no contexto atual da responsabilidade civil, apresento-a como alternativa 

eficaz para a prevenção de danos e dissuasão de condutas altamente reprováveis do ponto 

de vista ético-jurídico. 

No segundo capítulo, apresentamos um modelo bem sucedido do uso da culpa 

como elemento de prevenção de danos: os punitive damages do direito norte-americano. 

Analisamos brevemente a evolução histórica do instituto nos Estados Unidos da América, 

de modo a apurar o seu real alcance, naquele país, nos dias atuais. Em seguida, fazemos 

um brevíssimo comentário acerca do status dos punitive damages em alguns países de 

origem romano-germânica. 

O terceiro capítulo é, certamente, aquele que consideramos o núcleo do nosso 

trabalho. Ali, nos propomos a demonstrar, com base numa detalhada análise econômica do 

direito, a utilidade e eficácia dos punitive damages como instrumento de prevenção de 

danos. Inicialmente, apresentamos as funções dos punitive damages do ponto de vista 

econômico (punishment e deterrence) para, depois, analisarmos o instituto à luz dos mais 

importantes estudos econômicos acerca do tema. Feito isso, apresentamos, ainda, alguns 

interessantes estudos empíricos que se propõem a investigar a aplicação prática do 

instituto. 

No quarto e último capítulo, analisamos, ainda que em linhas não tão profundas, a 

aplicabilidade do instituto diante do ordenamento jurídico brasileiro. Iniciamos pela etapa 

mais importante: recorremos ao direito civil constitucional para encontrar o fundamento 

legal da indenização punitiva no Brasil, a saber, o princípio da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no artigo 1o, III da Constituição Federal. Feito isso, apresentamos – e 

respondemos – algumas das críticas mais recorrentes à indenização punitiva. Encerramos o 

trabalho apresentando aqueles que, a nosso ver, seriam os critérios adequados para a 



 

aplicação e quantificação da indenização punitiva no Brasil, dando destaque, 

evidentemente, para o papel ocupado pela culpa. 

Sabemos que a questão da introdução efetiva da indenização punitiva no Brasil é 

extremamente controversa e complicada. No entanto, esperamos que nosso trabalho sirva, 

ao menos, para instigar o debate acerca da adequação e utilidade da instituto como 

instrumento de concretização da função preventiva da responsabilidade civil. 

 

  



 

CONCLUSÃO 
 

A proposta deste trabalho foi analisar a concretização do novo paradigma 

preventivo da responsabilidade civil pela utilização da culpa como critério para a 

quantificação da indenização. Para tanto, utilizamos essencialmente quatro métodos de 

análise: (i) uma análise histórico-evolutiva, por meio da qual examinamos a evolução da 

responsabilidade civil rumo ao paradigma da prevenção; (ii) uma análise comparatista, 

apresentando a experiência de ordenamentos jurídicos alienígenas com relação aos 

conceitos ora estudados; (iii) uma análise econômica, visando à demonstração da real 

utilidade e eficácia dos conceitos enfrentados; e, por fim, (iv) uma análise jurídico-legal, 

perquirindo, no ordenamento jurídico brasileiro, o fundamento legal para a aplicação dos 

conceitos analisados e, mais do que isso, identificando os critérios e limites para sua 

utilização adequada. 

Ao longo do trabalho, nos deparamos com uma série de conclusões que, por sua 

importância, merecem ser assim sistematizadas: 

 

Capítulo I: Responsabilidade civil – um instituto em constante evolução 

 

1. A evolução da responsabilidade civil tem se mostrado, ao longo da história, 

extremamente dinâmica e compassada com os avanços (e retrocessos) da sociedade. A 

quebra gradual do paradigma da culpa é um importante indicativo deste processo: em 

resposta aos crescentes perigos da vida em sociedade, e da proliferação de danos de 

dimensões catastróficas, a responsabilidade civil reformulou-se, no intuito de garantir 

proteção às vítimas. 

2. As mudanças sócio-tecnológicas decorrentes da revolução industrial e, mais 

adiante, da globalização, deram origem ao que se convencionou chamar sociedade de 

risco. Esta sociedade, temerosa quanto à magnitude dos danos a que está exposta (haja 

vista os trágicos exemplos de Chernobyl, Fukushima, 11 de setembro, entre tantos outros), 

passou a dar especial importância à prevenção de danos. 

3. As ferramentas disponibilizadas pelo Direito para a prevenção de danos, 

contudo, não parecem ser suficientes para atender às necessidades da sociedade de risco. 

Particularmente no Brasil, os direitos penal e administrativo, tradicionalmente ramos do 

direito responsáveis pela prevenção de condutas socialmente inadequadas, mostram-se 



 

insuficientes para o controle social. Há, no Brasil, uma sensação geral de impunidade que 

não favorece a prevenção de danos. 

4. Por tudo isso, a sociedade de risco colocou em cheque mais um paradigma 

clássico da responsabilidade civil: o paradigma reparatório. O clamor social por um mundo 

mais justo e seguro provocou, no mundo jurídico, um intenso debate sobre os meios de 

controle adequados para a prevenção de danos nos tempos atuais. A melhor solução parece 

ter sido o desenvolvimento de um sistema sancionatório plural multidisciplinar, 

envolvendo, simultaneamente, a atuação dos direitos penal, administrativo e civil. 

5. No âmbito do direito civil, a concretização do paradigma preventivo resultou 

no retorno da culpa para o cerne do sistema de responsabilidade civil. O paradoxo, no 

entanto, é apenas aparente: a culpa não volta a ocupar a função de pressuposto da 

responsabilidade civil. Em seu retorno, a culpa passa a desempenhar sua importantíssima 

função ético-moralizante no papel de critério para o cálculo da indenização. O indivíduo 

que, agindo com alto grau de culpabilidade, provocar dano aos interesses de outrem, deve 

sofrer sanção civil que o demova da ideia de reincidir em sua conduta reprovável. Eis a 

indenização punitiva que, visando à promoção do dever de cautela, apresenta-se como 

ferramenta de prevenção de danos. 

 

Capítulo II: A culpa como possível critério para majoração da indenização – 

a evolução e estabelecimento dos punitive damages no direito estrangeiro 

 

1. Embora a associação da responsabilidade civil à ideia de punição cause certo 

incômodo nos dias atuais, a verdade é que, em seus primórdios, a responsabilidade civil era 

fundamentalmente punitiva. Há uma plêiade de exemplos no direito arcaico, romano e 

germânico que sustentam essa afirmação. A visão da responsabilidade civil como 

instrumento de mera reparação de danos é muito recente e remonta ao Código Civil 

Francês de 1804. 

2. Embora tenha esmorecido entre os países de origem romano-germânica, a 

função punitiva da responsabilidade civil ganhou destaque nos países de origem anglo-

saxã, os chamados países de Common Law. Naqueles países, com destaque para os Estados 

Unidos da América, a função concretizou-se através dos chamados punitive damages. Os 

punitive damages caracterizam-se por uma indenização de caráter acessório (dependente 

de uma indenização principal por compensatory ou nominal damages - danos materiais ou 

morais, ainda que simbólicos), aplicada em casos de danos decorrentes de condutas 



 

altamente culpáveis (malice, gross negligence, oppresive and cruel conduct, wanton 

behavior). 

3. Tradicionalmente, os punitive damages não têm sido bem recebidos pelos 

países de Civil Law. Em geral, os países de origem romano-germânica refutam a aplicação 

dos punitive damages por absoluto apego à função reparatória da responsabilidade civil, e 

por entenderem que a adoção do referido instituto violaria normas de ordem pública. A 

nova tendência de se atribuir à responsabilidade civil funções preventivo-dissuasórias, no 

entanto, parece apontar para uma mudança nesse quadro. Exemplo disso é a recente 

introdução dos punitive damages na legislação consumerista da Argentina. 

 

Capítulo III: Eficácia e operacionalização dos punitive damages – a efetiva 

utilidade do instituto e a sua forma adequada de aplicação 

 

1. Apesar de serem muitas as funções atribuídas aos punitive damages, são 

tradicionalmente duas as que justificam a existência do instituto: as funções punitiva 

(punishment) e preventiva (deterrence). Por punishment, entende-se a função de 

retribuição ao ofensor pelo mal causado. Por deterrence, entende-se a função de prevenir a 

reincidência de condutas particularmente lesivas, tanto pelo próprio ofensor (specific 

deterrence) como pelos demais integrantes da sociedade (general deterrence). 

2. Embora os punitive damages sofram muitas críticas, especialmente fora dos 

Estados Unidos, a maior parte dessas crítica associa-se a um completo desconhecimento do 

instituto. A maior parte das críticas baseia-se na análise de casos muito pitorescos, mas 

pouco representativos, como o famoso caso do café do McDonald’s. Ao contrário do que 

muitos pensam, os punitive damages são efetivamente aplicados em um número ínfimo de 

casos e, mesmo assim, o valor médio da condenação é bastante razoável (menos de 

US$50mil). As condenações em valores milionários são reduzidíssimas e, via de regra, são 

revistas pelas Cortes Superiores. 

3. Um método concreto para verificar a eficácia e utilidade dos punitive damages 

num sistema de responsabilidade civil é a análise econômica do direito. O mais respeitado 

estudo de análise econômica dos punitive damages é aquele desenvolvido por A. Mitchell 

Polinsky e Steven Shavell. Por meio desse estudo, Polinsky e Shavell procuram identificar 

a forma ideal para o cálculo dos punitive damages de forma a obter o nível ótimo de 

deterrence. 



 

4. De acordo com Polinsky e Shavell, o mero pagamento da indenização 

compensatória é, em regra, suficiente para o atingimento do nível ótimo de deterrence. No 

entanto, sempre que houver uma falha no sistema de detecção do ilícito – ou seja, quando 

houver a chance de que o ofensor venha a escapar do dever de indenizar -, será necessário 

ajustar o valor da indenização para que, na média, o ofensor pague por todos os danos a 

que der causa. Os autores chamam esse “valor de ajuste” de punitive damages. Nesse 

contexto, os punitive damages serviriam para interferir positivamente no processo 

decisório do ofensor, quando ele pondera entre os benefícios e prejuízos da decisão de 

causar o dano. Com a aplicação dos punitive damages, a falha no sistema de detecção do 

ilícito deixa de ser uma variável relevante para o ofensor. 

5. Polinsky e Shavell eliminam de seu sistema qualquer outra variável que não 

esteja relacionada à probabilidade de detecção do ilícito. De acordo com os autores, 

variáveis como a gravidade da conduta, a extensão do dano e a condição econômica do 

ofensor não seriam relevantes do ponto de vista estritamente econômico. Nada obstante os 

autores apontam uma exceção: as condutas que visarem exclusivamente a benefícios 

socialmente ilícitos deverão ser dissuadidas, porque não produzem qualquer ganho para a 

sociedade. A leitura feitos pelos autores da noção de benefícios socialmente ilícitos é, 

contudo, altamente restritiva. 

6. Embora a análise econômica do direito procure respostas lógicas e racionais 

para os problemas apresentados pela sociedade, a realidade mostra que, eventualmente, 

soluções excessivamente lógicas e racionais podem não se mostrar justas. Cabe ao direito 

absorver as soluções apresentadas pela análise econômica, fazendo os ajustes necessários 

para que elas possam produzir resultados justos. 

7. Assim, embora o sistema de Polinsky e Shavell mostre-se eficiente do ponto de 

vista econômico, é necessário que ele sofra algumas adaptações para produzir resultados 

socialmente justos. O reparo que sugerimos ao referido sistema diz respeito à amplitude da 

noção de benefícios socialmente ilícitos. A nosso ver, é necessário uma noção mais ampla 

porque há um número grande de condutas que a sociedade pretende ver reguladas por uma 

deterrence total (todas aquelas condutas altamente culpáveis e reprováveis do ponto de 

vista ético), e não por uma deterrence ótima. 

8. Por fim, concluímos, com base em estudos empíricos realizados nos Estados 

Unidos, haver boas chances de que o sucesso dos punitive damages seja ainda mais 

acentuado em países como o Brasil, onde a indenização punitiva seria arbitrada por juízes 



 

togados e, portanto, por indivíduos mais escolarizados e experientes que os leigos jurados 

norte-americanos. 

 

Capítulo IV: A indenização punitiva e o direito brasileiro 

 

1. A indenização punitiva retira seu fundamento legal do artigo 1o, III, da 

Constituição Federal, que coloca o princípio da dignidade da pessoa humana no núcleo 

axiológico do ordenamento jurídico brasileiro. 

2. A indenização punitiva protege a dignidade da pessoa humana porque seus 

principais objetivos (prevenir danos injustos e repudiar condutas altamente reprováveis) 

têm a função de promover e prestigiar o referido valor máximo do sistema civil-

constitucional. Em primeiro lugar, porque, ao repudiar condutas altamente reprováveis, a 

indenização punitiva promove a tutela da integridade psicofísica. Em segundo lugar, 

porque tanto (i) ao combater a ocorrência do lucro ilícito, como (ii) ao prevenir danos 

irreparáveis ou de difícil reparação, a indenização punitiva promove a solidariedade social. 

3. A aplicação da indenização punitiva independe de positivação em nível 

infraconstitucional, pois os princípios e garantias fundamentais possuem aplicação 

imediata, conforme prevê o artigo 5°, §1°, da Constituição Federal. Embora haja projetos 

de lei em tramitação no Congresso Nacional acerca do tema, a positivação de uma norma 

específica não é essencial para a aplicação imediata do instituto. A legislação 

infraconstitucional poderia, no entanto, se bem elaborada, contribuir para o delineamento 

dos requisitos necessários para a aplicação do instituto. 

4. A indenização punitiva tem natureza acessória, podendo aplicar-se, ao menos 

em tese, tanto a casos de danos morais como a casos de danos materiais, desde que 

comprovada a violação à dignidade da pessoa humana. Em qualquer dos casos, no entanto, 

o instituto tem caráter excepcional, só podendo ser aplicado quando o dano decorrer de 

conduta altamente culpável. 

5. As críticas comumente direcionadas à indenização punitiva não parecem ter 

razão de ser, uma vez que: 

(i) Possibilidade de punição pelo direito civil: não há separação estrita entre 

Direito Civil e Direito Penal. Ao contrário, há inúmeros exemplos de sanções civis em 

nosso Código Civil; 



 

(ii) Violação ao princípio ne bis in idem: não há proibição de qualquer natureza 

para a existência de sanções plurais multidisciplinares. O único limite é que a somatória 

das diversas sanções seja razoável; 

(iii) Vedação ao enriquecimento sem causa: a caracterização do enriquecimento 

sem causa exige a presença de (a) enriquecimento de um indivíduo; (b) consequente 

empobrecimento de outro; e (c) a ausência de justa causa para o deslocamento patrimonial. 

No caso da indenização punitiva, não há enriquecimento sem causa, pelo simples fato de 

que o deslocamento patrimonial ocorrido possui diversas causas: (a) o artigo 1o , III, da 

Constituição Federal; (b) a própria sentença condenatória; e (c) a remuneração da vítima 

por atuar no papel de defensor do interesse público (private attorney general); 

(iv) Indenização excessiva: não há indenização excessiva porque, de acordo com 

o princípio da reparação integral, a indenização deve corresponder ao dano jurídico e não 

ao dano fenômeno material. Tais noções não são ligadas diretamente, mas sim por uma 

relação de equivalência. Além de referir-se ao dano jurídico, a indenização deverá 

corresponder à regra jurídica vigente. Assim, se a regra jurídica vigente contemplar a 

indenização punitiva (como acreditamos ocorrer no Brasil), não há razão para se falar em 

indenização excessiva, nem em violação ao princípio da reparação integral; 

(v) Violação ao princípio da legalidade: o princípio da legalidade – e, em especial 

o subprincípio da anterioridade da pena – possui aplicação atenuada no âmbito do direito 

civil. Ademais, tratando-se a indenização punitiva de expressão do princípio da dignidade 

da pessoa humana, diante de eventual conflito de princípios, é evidente a prevalência do 

princípio que se encontra no núcleo axiológico da Constituição Federal. 

6. A quantificação da indenização punitiva certamente não é das tarefas mais 

fáceis. Assim, visando a agregar segurança jurídica ao instituto, propomos a seguinte 

abordagem escalonada: (i) critério técnico: recomenda-se, inicialmente, a aplicação da 

fórmula proposta pelo sistema de Polinsky e Shavell para a obtenção de um valor base 

para o cálculo da indenização punitiva; (ii) critérios de justiça: feito isso – ou nos casos 

em que a aplicação da fórmula não for possível – o juiz deverá, com fundamento nos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderar o mencionado valor base, 

buscando a realização da justiça no caso concreto. 
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