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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da expansão de danos indenizáveis e sua classificação. Por 
meio de uma análise do panorama atual da responsabilidade civil, serão verificados o 
fenômeno da expansão de danos indenizáveis, a necessidade do dano para que 
exista a responsabilidade civil, o conceito de dano, sua bipartição em dano-evento e 
dano-prejuízo, a classificação econômica do dano (patrimoniais e não patrimoniais) e 
as modalidades de dano já existentes no Brasil. A partir desse exame, demonstrar-se-
á que sob a classificação econômica do dano, que deve ser realizada tomando por 
base o dano-prejuízo, somente existem duas espécies de prejuízos possíveis: os 
patrimoniais e os extrapatrimoniais, inexistindo uma terceira espécie diversa, que com 
estes possa figurar cumulativamente. Serão analisados, por fim, os prejuízos 
decorrentes de lesão à integridade física, dentre os quais, no sistema jurídico 
brasileiro, encontram-se o dano estético e o dano existencial, e examinados os danos 
de privação de uso e a perda de uma chance, expondo-se que não se trata de “novos 
danos” autônomos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Civil – “Novos danos” – Classificação 
Econômica - Dano Patrimonial – Dano Extrapatrimonial 
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ABSTRACT 

 

This work concerns about the expansion of the recoverable damages and their 
classification. Through an analysis of the current situation of civil liability, will be 
checked the phenomenon of expansion of compensable damages, the need of the 
damage so that subsist liability, the concept of damage, its division into damage-event 
and damage-prejudice, the economic classification of the damage (patrimonial and 
moral damage) and the kinds of damages existing in Brazil. From that examination, it 
will prove that under the economic classification of the damage, which must be based 
on the damage-prejudice, there are only two kinds of possible damages: the 
patrimonial and moral damages, and does not exist a third different type, that with 
these can figure cumulatively. Will be examined, finally, damages from injuries to 
physical integrity, among them, in the brazilian legal system, are aesthetic damage and 
existential damage, and examined the loss of use and the loss of chance, exposing 
that it is not “new autonomous damages”. 

 

KEYWORDS: Civil Liability – “New Damages” – Economic Classification - Patrimonial 
Damage – Moral Damage 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, acha-se a responsabilidade civil inserida num cenário de 

grandes incertezas. Os novos inventos, maquinários e tecnologias, o maior contato 

entre as pessoas, proporcionado pelos mais variados meios, e uma forte tendência à 

ampliação de direitos reconhecidos têm ocasionado inúmeras e inéditas 

possibilidades de interferência na esfera jurídica alheia. 

Ao mesmo tempo em que se estenderam imensamente as possibilidades de 

produção de lesões, surgiu, como contraponto a essa evolução, uma pujante 

inclinação no sentido de se proteger, do modo mais integral possível, a pessoa da 

vítima, visando torná-la indene em relação aos diversos prejuízos que se afiguravam 

a cada instante. 

A responsabilidade civil, diante desse contexto, sofreu uma série de 

alterações, que tiveram origem especialmente nos entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais, posteriormente incorporados, como regra, nas legislações vigentes. 

Houve inúmeras flexibilizações nos requisitos necessários à imputação do dever de 

indenizar, cujo fim orientava-se na direção de facilitar o devido ressarcimento daquele 

que foi ofendido, já que os danos deixaram de ser considerados obra do acaso, para 

passarem a ser vistos como resultado provável do convívio social. 

Essa menor rigidez na avaliação das exigências para a responsabilização, a 

amplificação das atividades humanas promotoras de risco, a crescente propagação 

dos seguros compulsórios, o reconhecimento de novos sujeitos de direito e status do 

ser humano, a promoção ao amplo acesso à Justiça, tudo somado ao elastecimento 

dos interesses juridicamente tutelados, oportunizaram a expansão dos danos 

indenizáveis, com a correspondente aparição de variadas espécies de prejuízos. 

No Brasil, vislumbrou-se tal movimento de dilatação notadamente em 

momento posterior à Constituição Federal de 1988, pois, com amparo em seu texto, 

albergou-se a ampla possibilidade de indenizações por danos morais em nosso 

sistema jurídico, outrora legislativamente restrito a algumas hipóteses especificadas 

no Código Civil de 1916 e em leis esparsas, embora a jurisprudência já houvesse 

reconhecido, timidamente, a possibilidade da indenização por danos não patrimoniais 

em relação a diversas situações não normatizadas. 
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O caminho trilhado a partir das disposições constitucionais alargou 

exponencialmente o reconhecimento de novos formatos de dano, para além dos 

danos morais já consolidados, a exemplo dos danos estéticos e dos chamados danos 

existenciais. 

A noção do conceito de dano e respectivas classificações, então, passaram a 

experimentar certa instabilidade, porquanto se levantou um sem-número de novos 

conceitos e modalidades, cada qual se atentando a alguma especificidade deste 

requisito da responsabilidade. 

Com os olhos voltados para essa realidade, serão analisadas neste trabalho 

as seguintes questões: 

1. Panorama atual da responsabilidade civil e possíveis tendências; 

2. O fenômeno da expansão dos danos indenizáveis; 

3. A imprescindibilidade do dano para existência da responsabilidade civil; 

4. O conceito de dano; 

5. A bipartição do dano em dano-evento e dano-prejuízo; 

6. A classificação econômica do dano (patrimoniais e extrapatrimoniais); 

7. As modalidades de dano já tratadas no Brasil. 

Baseando-se na verificação dos indigitados itens, procurar-se-á evidenciar, 

por meio de análise do tratamento doutrinário, legislativo e jurisprudencial conferido, 

que: 

1. O panorama atual da responsabilidade civil, conjugado a outras 

circunstâncias, contribuiu para a expansão dos danos indenizáveis; 

2. Esse fenômeno ampliativo redundou na aparição de conceitos e 

classificações equivocadas, mormente no que diz respeito aos prejuízos 

extrapatrimoniais, em que se permitiu, até mesmo, a cumulação da indenização por 

danos que, apresentados como autônomos, possuem a mesma natureza, 

proporcionando o surgimento de indesejado bis in idem; 

3. O dano deve ser examinado em dois momentos, um imediato, denominado 

dano-evento, e outro mediato, designado dano-prejuízo, e que, a partir do segundo 

(consequências refletidas sobre a esfera jurídica da vítima), poder-se-á classificar o 
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prejuízo, economicamente, em duas espécies: patrimoniais (subdivididos em danos 

emergentes e lucros cessantes) e extrapatrimoniais. 

A presente pesquisa, desse modo, tem por objetivo demonstrar: 

1. Que a classificação econômica do dano tem por base o dano-prejuízo, ou 

seja, leva em consideração a natureza dos efeitos incidentes sobre a vítima, 

resultantes da lesão ao interesse juridicamente tutelado (e respectiva norma de 

proteção); 

2. Que somente existem, sob a apreciação econômica, duas espécies de 

prejuízo: os patrimoniais (subdivididos em danos emergentes e lucros cessantes) e os 

extrapatrimoniais (designados, majoritariamente, na cultura jurídica brasileira, danos 

morais), inexistindo um tertium genus que com eles possa se cumular; 

3. Que no Brasil não se revela necessário a multipartição do dano 

extrapatrimonial em diversas subcategorias. 

Dentro dessa perspectiva, o trabalho estruturar-se-á em três principais 

capítulos. 

No primeiro, será analisado o panorama geral da responsabilidade civil 

atualmente, abordando-se a diretriz de proteção à vítima como vetor da matéria, as 

tendências deste ramo do direito (mitigação da culpa, flexibilização do nexo de 

causalidade, coletivização dos riscos e expansão dos danos indenizáveis) e como as 

três primeiras inclinações, associadas a outros fatores, contribuíram para a ampliação 

dos danos indenizáveis. 

No segundo capítulo, serão verificados a imprescindibilidade da existência do 

dano para que ocorra o surgimento da responsabilidade civil; o conceito de dano, em 

sua acepção naturalística e concepção jurídica; os dois momentos em que se 

subdivide o dano: dano-evento e dano-prejuízo, bem como as diferenciações e 

consequências decorrentes desta divisão, e, por fim; a classificação econômica do 

dano, em que serão conceituados os danos patrimonial e extrapatrimonial. 

No terceiro capítulo, examinar-se-ão resumidamente as espécies de danos já 

reconhecidas no sistema jurídico brasileiro, conferindo-se especial atenção aos 

prejuízos decorrentes de lesões à integridade física, em razão do portentoso potencial 

de possíveis consequências negativas oriundas da violação deste direito da 
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personalidade. Será realizada, igualmente, uma breve análise dos danos corporais no 

direito francês e uma singela remissão aos danos biológicos (ou à saúde) ligados ao 

direito italiano. 

Ao final, serão apresentadas as conclusões obtidas com a pesquisa realizada. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Realizado o exame, no primeiro capítulo, das tendências da responsabilidade 

civil, com especial foco na expansão dos danos indenizáveis; na segunda seção, a 

verificação do conceito de dano, sua bipartição entre dano-evento e dano-prejuízo e, 

partindo deste último, a classificação econômica dos prejuízos, e, por fim; no terceiro 

capítulo, a análise dos danos já inseridos em nosso sistema jurídico; podem-se 

apresentar as seguintes conclusões: 

1. A proteção às vítimas tem sido a grande diretriz norteadora da 

responsabilidade civil. Trata-se de um contraponto necessário à maior exposição à 

possibilidade de se sofrer danos, decorrente da evolução industrial, tecnológica e da 

aproximação das pessoas, que resultou na constatação de que, dentro desse 

contexto, os danos não são infortúnios aleatórios, mas consequências da vida em 

sociedade. 

2. Com base nessa diretriz de proteção, consolidam-se as tendências da 

responsabilidade civil, que consistem: 2.1 Na objetivação, em que se mitigou a 

necessidade da aferição da culpa; 2.2 Na flexibilização do nexo de causalidade, ora 

adotando-se a teoria que melhor se adapte ao caso concreto e que estabeleça a 

relação de causalidade (inexistência de uma doutrina universalmente aceita, mas 

possíveis doutrinas a serem escolhidas a posteriori), ora suavizando ou mesmo 

afastando as excludentes do nexo causal, ora perfilhando presunções em favor da 

vítima; 2.3 Na socialização dos riscos, por meio da crescente securitização 

compulsória, dentro de certos limites a serem estabelecidos (principalmente não 

abranger danos extrapatrimoniais e garantir, apenas, o necessário à subsistência 

digna da vítima), e; 2.4 Na expansão de danos indenizáveis. 

3. A expansão de danos indenizáveis não possui uma causa única, mas 

diversos fatores que se entrelaçam e proporcionam este fenômeno, dentre os quais 

se destacam: 3.1 A ampliação das atividades humanas potencialmente danosas, pois, 

com o desenvolvimento industrial e tecnológico, aumentaram-se as fontes produtoras 

de danos e criaram-se novas formas de se produzirem antigas lesões, de modo muito 

mais superlativo; 3.2 A crescente proteção jurídica aos mais diversos interesses, 

notadamente os de ordem não econômica; 3.3 A extensão de direitos a outros entes 
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diversos do ser humano individualmente considerado, bem como a segmentação da 

pessoa em diversos status com a respectiva proteção; 3.4 A flexibilização dos demais 

requisitos da responsabilidade civil, que oportunizou a maior apreciação do dano, pois 

em diversas hipóteses nas quais a imputação do dever de indenizar já seria pela 

ausência de nexo causal ou culpa excluída, agora, devido à sua limitação, permite-se 

a verificação da efetiva existência de dano; 3.5 O maior acesso à Justiça, com a 

estruturação de órgãos que permitiram a participação de setores da sociedade outrora 

preteridos, cuja ampliação ocasionou o aumento significativo das demandas 

indenizatórias. 

4. Em razão da alteração do foco de interesse, que do agente causador (culpa) 

passou à vítima (dano), o dano apresenta-se como o principal requisito da 

responsabilidade civil. Sem que esteja presente, não se manifestará este segmento 

do direito civil, que está vocacionado à indenização. As funções punitiva e preventiva 

somente existem de modo acessório e complementar à função reparatória, mas 

jamais de modo principal e isolado. 

5. No ordenamento jurídico, em seus mais variados ramos (direito ambiental, 

consumidor, etc.), existem diversas normas objetivando a proteção de direitos, cuja 

finalidade é evitar a ocorrência de danos, em verdadeira manifestação dos princípios 

da prevenção e da precaução. A ameaça de violação a essas normas, que 

possivelmente resultará em dano, deverá ser combatida por instrumentos 

processuais, denominados tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito. Tais 

mecanismos não pertencem à responsabilidade civil, que, por possuir finalidade de 

conferir indenização àquele que sofreu prejuízo, apenas dará ensejo ao surgimento 

da tutela específica ressarcitória ou do equivalente em pecúnia. 

6. Nem todo dano resultará no dever de indenizar, mas somente aquele cujo 

interesse violado seja objeto de proteção normativa e o dever de reparação possa ser 

imputado a terceira pessoa. Não interessa ao direito a acepção naturalística do termo 

dano, no sentido de perda ou diminuição de uma situação de vantagem, mas somente 

a noção jurídica. 

7. O conceito de dano está relacionado à ideia de lesão a um interesse e não 

a determinado bem. Os bens são entidades com o potencial de satisfazer carências. 

Estas, por sua vez, são exigências decorrentes da falta de algo, que fomentam a 

busca do bem que possua potencial específico para atendimento de determinada 
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ausência. Já os interesses são a ligação entre certa carência e determinado bem, 

consistindo na própria satisfação das exigências. Os sujeitos de direito, por possuírem 

infindáveis carências cujos bens são capazes de satisfazer, estão ligados a 

incontáveis interesses. A noção jurídica de dano, então, pode ser sintetizada como a 

lesão a um interesse juridicamente tutelado, que produza consequências que serão 

objeto de reparação ou compensação. 

8. A configuração do dano se biparte em dois momentos, um imediato, 

referente à violação de um interesse juridicamente tutelado (e, por via de 

consequência, da própria norma), denominado dano-evento, e outro mediato, atinente 

às consequências negativas advindas da lesão realizada, chamado dano-prejuízo. 

Ambos são indispensáveis ao surgimento do dano indenizável. 

9. O dano-evento está ligado à violação de alguma norma, visto que, ao lesar 

o interesse protegido, automaticamente atingirá a norma que o protege. A 

antijuridicidade neste caso é aferida em relação ao resultado e não à conduta, já que 

se procura identificar se o interesse da vítima afetado é ou não objeto de tutela jurídica. 

Haverá, assim, condutas lícitas que gerarão resultados ilícitos - isto é, produzirão 

dano-evento, e condutas ilícitas que não atingirão interesses alheios juridicamente 

protegidos - ou seja, não produzirão dano-evento. A ilicitude, no ponto, somente será 

verificada em seu aspecto objetivo, em relação à contrariedade ao direito, que poderá 

ser um direito subjetivo ou uma norma de proteção a interesses alheios (geralmente 

ligadas à tutela da Administração Pública ou de interesses coletivos). 

10. O dano-prejuízo consiste nos efeitos decorrentes da lesão ao interesse 

juridicamente protegido (dano-evento), na análise concreta de que se naquele caso 

específico a violação do direito redundou em efeitos negativos à esfera jurídica da 

vítima. Tanto a identificação da natureza da indenização, se patrimonial ou 

extrapatrimonial, como sua extensão (quantificação) estão adstritas ao dano-prejuízo. 

A análise deste envolve três aspectos principais: 1. A verificação da existência 

concreta de prejuízos; 2. O exame da natureza desses prejuízos; 3. A quantificação 

da indenização. 

11. Nem sempre a ocorrência de um dano-evento, que é verificado 

objetivamente, resultará na aparição do dano-prejuízo, embora esta seja a regra. Nem 

mesmo nos casos de lesão a direitos da personalidade (dano-evento) haverá, 

automaticamente, o surgimento do dano-prejuízo. Há, nestes casos, uma presunção 
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de que a violação destes direitos causará prejuízos à vítima, dispensando-se, assim, 

outra prova acerca das consequências negativas, já que se trata do que 

ordinariamente acontece. Mas hipóteses haverá em que, conquanto exista uma 

violação a direito da personalidade, inexistirá prejuízos, não subsistindo a indigitada 

presunção, em razão das circunstâncias do caso concreto.  

12. Não existe uma correlação necessária entre a natureza do dano-evento e 

a do dano-prejuízo. Embora comumente possuam identidade de caráter, não se está 

diante de uma regra absoluta, porquanto a violação de direitos patrimoniais poderá 

dar ensejo ao surgimento de danos morais, associados ou não com os danos 

materiais, e a lesão a direitos da personalidade poderá ocasionar a aparição de danos 

patrimoniais, conjugados ou não aos danos morais. 

13. Dentre as diversas classificações possíveis do dano, cada qual 

estruturada sobre um ou outro aspecto deste, revela-se como a mais importante 

aquela em que, como critério de distinção, atenta para a economicidade do prejuízo 

efetivamente sofrido pela vítima (dano-prejuízo), cujas espécies são denominadas 

dano patrimonial (ou material) e dano extrapatrimonial (ou moral). No caso, não se 

analisa a natureza do direito violado ou mesmo a do bem lesionado, mas qual o setor 

da esfera jurídica da vítima foi prejudicado, se aquele cujo conteúdo é econômico ou 

não econômico (ou ambos). 

14. Desse modo, a melhor conceituação do dano moral é aquela que se vale 

do critério negativo, ou seja, da ausência de economicidade do prejuízo. Conceitos 

substantivos mostram-se inconsistentes, pois: 1. Ou confundem os momentos do 

dano, trocando o dano-prejuízo pelo dano-evento, como ocorre quando se conceitua 

o dano moral como lesão a direito da personalidade ou à dignidade humana, visto que 

a lesão a tais direitos constitui o dano-evento, que pode resultar tanto em danos 

patrimoniais, como em danos morais propriamente ditos; 2. Ou não abrangem todas 

as possíveis consequências não econômicas, limitando indevidamente sua extensão; 

3. Ou não tutelará todas as possíveis vítimas. Dano extrapatrimonial, então, pode ser 

conceituado como o prejuízo não patrimonial decorrente de uma lesão a interesse 

juridicamente tutelado. 

15. Sob aspecto econômico, os danos-prejuízo somente assumirão duas 

únicas feições: uma de índole patrimonial (denominado “dano patrimonial”) e outra de 

índole não patrimonial (designado “dano extrapatrimonial). Inexiste hipótese outra de 
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prejuízo autônomo, paralelo aos acima mencionados, que com eles possa figurar 

conjuntamente. Qualquer outra espécie que se apresente, necessariamente, se 

subsumirá a uma das duas hipóteses, porquanto as utilidades frustradas somente 

podem ser econômicas ou não. 

16. Os maiores dilemas relacionam-se aos danos extrapatrimoniais, pois 

enquanto os danos patrimoniais possuem efeitos específicos (perda de valores e 

frustração de lucro), cujos limites são mais bem estabelecidos (em razão de sua 

possível aferição matemática), inúmeras são as possíveis consequências não 

patrimoniais de um dano-evento, especialmente quando se está diante de uma lesão 

à integridade física. 

17. O fato de um dano-evento poder gerar diversos efeitos não econômicos 

não permite que cada prejuízo transforme-se numa nova categoria de dano: 1. Seja 

por se revelar inadequada tal postura, já que não se pode distinguir exatamente onde 

começa e onde termina cada espécie de prejuízo não patrimonial, dada a inexistência 

de limites aritméticos; 2. Seja por se mostrar desnecessário tal procedimento, pois há 

ampla abertura aos danos morais no ordenamento brasileiro, devendo a indenização 

por danos extrapatrimoniais levar em consideração a maior ou menor extensão dos 

efeitos da lesão, e assim ser arbitrada segundo a respectiva amplitude. 

18. A questão restringe-se à adequada quantificação da indenização e não se 

deve, para atingir esse fim, realizar a criação de um sem-número de “novos” prejuízos, 

com indenizações autônomas, pois: 1. A lista tenderia ao infinito (devido à abertura ao 

dano moral e aos direitos da personalidade); 2. Não permitiria a correta distinção entre 

as modalidades (acarretando inevitável bis in idem), e; 3. Não garantiria que o 

montante da indenização fosse consentâneo à situação (se se arbitrar valores 

módicos aos diversos prejuízos etiquetados, a indenização permanecerá insuficiente 

à devida compensação). Não se atingirá a integral compensação da vítima com a 

criação de uma nova nomenclatura para cada prejuízo imaginável. A indenização por 

danos extrapatrimoniais deve ser estipulada de modo unitário e não multipartida em 

infindáveis categorias. Sua correta e suficiente fixação exige que se leve em 

consideração as nuanças do caso, com o fim de se realizar a necessária aferição da 

extensão das consequências e, assim, arbitrar-se a devida compensação. 

19. No Brasil, segundo consolidada jurisprudência, é possível a cumulação de 

indenizações por dano material, moral e estético. Há, também, o surgimento de uma 



182 

nova modalidade de dano, denominada “dano existencial”, já acolhida por alguns 

julgados prolatados por tribunais trabalhistas. Em ambos os casos, revela-se 

equivocado elevar os mencionados danos a categorias autônomas, de modo a 

figurarem ao lado dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.  

20. Com relação ao dano estético, impende destacar que este consiste numa 

característica, numa peculiaridade da lesão à integridade física, fazendo parte do 

dano-evento. Quando estiver presente, poderá resultar em danos-prejuízo 

patrimoniais ou extrapatrimoniais. 

21. No que tange ao dano existencial, cumpre esclarecer que não se trata de 

uma nova espécie de dano. Seu conteúdo abrange diversos prejuízos não 

econômicos decorrentes de lesão à higidez psicofísica, que refletem cerceamentos 

ocasionados à vítima, com consequências prejudiciais sobre as possibilidades atuais 

ou vindouras. Ou seja, em substância, tratam-se dos próprios danos extrapatrimoniais. 

22. O chamado dano de privação de uso refere-se aos prejuízos oriundos da 

indisponibilização temporária da utilização de determinado bem. Trata-se de complexa 

questão debatida no direito português e que também já se acha em apreciação no 

Brasil, por meio de diversos julgados, embora não sob esta nomenclatura. Importa 

explicitar que não se trata de nova modalidade, alheia aos danos material e moral, 

mas sim de parte do dano-evento (violação temporária do direito de propriedade), que 

produzirá dano-prejuízo de natureza patrimonial e, possivelmente, e de modo 

excepcional, danos extrapatrimoniais. 

23. Com relação à perda de uma chance, embora reflita a tendência de 

expansão de danos indenizáveis, não constitui uma nova modalidade de dano, 

estranha aos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais. Trata-se, antes, de uma 

técnica de deslocamento do objeto de reparação, em que se deixa de analisar o dano 

final (vantagem realmente pretendida), para se avaliar o momento antecedente, 

referente à própria chance de se atingir a vantagem final. Nos casos da denominada 

perda de uma chance “atípica”, em que o processo aleatório não é interrompido, 

resultando na frustração da chance de se evitar um prejuízo, a questão, segundo parte 

da doutrina, estaria ligada a um problema de nexo de causalidade. De um modo ou 

de outro, quando a chance que se apresenta real e séria restar frustrada, poderá 

produzir prejuízos de natureza patrimonial ou extrapatrimonial (ou ambos), a depender 
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dos reflexos do dano na esfera pessoal da vítima, levando-se em consideração, como 

critério de identificação, a natureza da vantagem final perseguida pela vítima. 
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