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RESUMO 

 
O presente trabalho de ocupa da natural tensão verificada quando postos frente a frente o 

direito à livre expressão do pensamento de alguém e os direitos da personalidade, mais 

especificamente a imagem, a honra e a privacidade, de quem seja objeto daquela ideia 

manifestada. 

Trata-se de reconhecer, em primeiro lugar, a importância e a essencialidade dos direitos da 

personalidade, como elementos indispensáveis ao desenvolvimento pleno de alguém 

enquanto pessoa humana; bem como de admitir a liberdade de expressão e de manifestação 

de pensamento como parte desses atributos pessoais indispensáveis à constituição de uma 

pessoa íntegra, plena e apta a viver em sociedade. Para tanto, o trabalho foi às origens 

históricas da proteção de tais direitos, às Cartas Políticas e Declarações Universais antes de 

analisar o estado da arte na proteção dos postulados em potencial situação de conflito. 

Em seguida, tratou o autor de descrever a necessária ponderação entre princípios de mesma 

hierarquia constitucional para que o caso concreto aponte qual deles deve prevalecer: (i) a 

liberdade de expressão – obrigando o alvo da notícia, manifestação artística, literária ou 

comentário a suportar a opinião que lhe seja desfavorável – ou (ii) os direitos de personalidade 

deste último – sua honra, sua intimidade, vida privada ou imagem, por exemplo – que, uma 

vez vulnerados, dão azo à mitigação dos danos morais. 

Quanto aos danos morais, estudou-se o conceito, as teorias que aceitavam e que negavam a 

sua mitigação em dinheiro a partir de fins do Século XIX até a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 que previu a “indenização” dos danos independentes de morais ou materiais. 

Por fim, cuidou-se do grave problema da quantificação da condenação dos danos morais e o 

cabimento de punitive damages e danos sociais no direito brasileiro. 

 

PALAVRAS CHAVE: Danos morais – Conflitos entre Princípios Constitucionais – Direitos 

da Personalidade – Abuso da Liberdade de Expressão – Quantificação dos Danos Morais – 

Dano Social – Tutela Preventiva de Danos Morais – Censura Prévia 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The present work deals with the natural tension that occurs when are placed face to face the 

right to free expression of one's thoughts and the rights relating to the personality, more 

specifically the image, honor and privacy, of whoever is object of that manifested idea. 

 

It is a question of recognizing first and foremost the importance and essentiality of the rights 

relating to the personality as essential elements for the full development of someone as a 

human being; as well as to admit freedom of expression and expression of thought as part of 

these personal attributes indispensable to the constitution of a person who is complete, full 

and able to live in society. For this, the work went to the historical origins of the protection 

of such rights, to the Bill of Rights and Universal Declarations before analyzing the state of 

the art in the protection of the postulates in potential situation of conflict. 

 

The author then treated to describe the necessary weighting between principles of the same 

constitutional hierarchy in order to define which one should prevail in a concrete case: (i) 

freedom of expression - compelling the target of the news, the artistic or literary expression 

or the commentary to bear the opinion that is unfavorable to him or her, or (ii) the rights 

relating to the personality of the latter – his/her honor, intimacy, private life or image, for 

example - that, once violated, give rise to the mitigation of moral damages. 

 

Regarding moral damages, the concept was studied as well as the theories that accepted and 

denied their mitigation in currency from the late nineteenth century until the promulgation of 

the 1988 Federal Constitution that provided for "compensation" for damages independently 

of their nature: moral or materials. Finally, the serious problem of the quantification of the 

condemnation of moral damages and the fitting of punitive damages and social damages in 

Brazilian law was taken care of. 

 

KEY WORDS: Moral Damage - Conflicts between Constitutional Principles – Rights relating 

to the Personality - Abuse of Freedom of Expression - Quantification of Moral Damages - 

Social Damage - Preventive Protection of Moral Damages - Prior Censorship 

  



 

 

SOMMARIO 

 
Questo lavoro si ocupa della tensione naturale che accade quando vengono afrontati il dirtitto 

alla libertà di espressione del pensiero di qualcuno ed i diritti della personalità, in particolare 

l’immagine, l’onore e la riservatezza, di chiunque sia l’oggetto dell’idea manifestata. 

Si è dedicato a riconoscere, prima di tutto, l’importanza e l’essenzialità dei diritti della 

personalità, come elementi indispensabili per lo sviluppo pieno di chiunque come persona 

umana; oltre che per ammettere la libertà di espressione come parte di questi attributi 

personali indispensabili alla formazione di una persona intera, piena e adatta a vivere nella 

società. Per tanto, questo studio è tornato alle origine storiche della protezione di tali diritti, 

alle Carte Politiche e Dichiarazioni Universali prima di analizzare la protezione oggi data ai 

postulati in stato pontenziale di conflito. 

In seguito, l’autore ha descrito la ponderazione necessaria tra i principi costituzionali della 

stessa gerarchia, in modo che il caso concreto indichi quale di loro dovrebbe essere 

maggiormente valutato: (i) la libertà di espressione – costringendo la persona bersaglio della 

notizia, manifestazione artistica, letteraria o commento a sopportare l’opinione che gli sia 

sfavorevole – o (ii) i diritti della personalità di quest’ultimo – il suo onore, riservatezza o 

immagine, ad esempio – che, una volta violati, danno origine alla mitigazione dei danni 

morali. 

Sui danni morali, si sono studiati i concetti, le teorie che accettavano e che negavano la loro 

mitigazione in pecunia dalla fine del XIX secolo fino alla promulgazione della Costituizione 

del 1988 che prevedeva il risarcimento dei danni, independentemente dal fatto morale o 

materiale. Alla fine, si ha preso cura del serio problema della quantificazione della condanna 

per dani morali e della possibilità di applicare i danni punitivi e i danni sociali nel diritto civile 

brasiliano. 

 

PAROLE CHIAVE: Danni Morali – Conflitti tra Principi Costituzionali – Diritti della 

Personalità – Abuso di Libertà di Espressione – Quantificazione dei Danni Morali – Danni 

Sociali – Tutela Preventiva dei Danni Morali – Censura Precedente 
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INTRODUÇÃO 

§ 1. A liberdade de expressão e a mitigação do dano moral  

O objetivo do presente trabalho é estudar a necessária mitigação do dano moral de 

quem atingido em sua esfera de direitos personalíssimos pelo abuso alheio no exercício da 

liberdade de manifestação de suas opiniões. O tema dos danos morais e sua reparação esteve 

muito em voga no início dos anos 1990, tendo sido debatido ad nauseam no ambiente 

acadêmico para depois sofrer certo abandono, dando a falsa impressão de tratar-se, 

hodiernamente, de tema “velho” ou de uma discussão anacrônica ou mesmo redundante. 

Nada mais distante da realidade, no entanto. 

Já em 2009, Antonio Junqueira de Azevedo advertia1: 

“O grande tema, em matéria de responsabilidade civil, na década de 
noventa, foi o dos danos morais, apesar, porém, do tempo decorrido, da 
intensa produção doutrinária e da vasta jurisprudência, não se chegou a 
nenhum critério que pudesse pacificar o debate sobre sua quantificação. Se 
essa questão, hoje, parece menos vibrante, isso se deve antes ao cansaço dos 
contendores que ao fato de terem encontrado uma solução. Certamente uma 
das grandes dificuldades para essa não-conclusão dos juristas brasileiros foi 
a falta de acordo sobre os exatos fundamentos da responsabilidade pelos 
danos morais, ou seja, sobre se a indenização constituía somente uma 
espécie de compensação por sofrimentos psíquicos e lesões a direitos de 
personalidade, inclusive de pessoas jurídicas, ou se devia também incluir 
um plus, os chamados “punitive damages”. Ademais, nesses “punitive 
damages”, grande parte da doutrina brasileira, à semelhança da norte-
americana, ora tinha em vista uma punição do agente ora uma dissuasão ou 
desestímulo, à prática de atividades nocivas”. 

Diversas são as questões deixadas em aberto pelos estudiosos, envolvendo em 

lacunas exegéticas o instituto do dano moral, mas, pior que isso, diversas são as contradições 

diametrais a que se entrega a jurisprudência sem que os julgadores se disponham a enfrentar 

apropriadamente o tema e as dificuldades que ele proporciona. Exemplificam-se facilmente 

tais contradições com (i) o fato de a imensa maioria dos julgados referirem-se aos danos 

morais como sentimento de dor, vexação, tristeza e, sem qualquer ressalva, em seguida 

atribuírem-nos às pessoas jurídicas, ou (ii) o fato de se reputar antijurídica a hipótese de pena 

                                                
1 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
377 
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privada, afirmando incabível no Brasil a aplicação dos punitive damages – possível apenas 

na tradição do common law –, principalmente em virtude do disposto no art. 944 do CC/2002, 

enquanto, ao fundamentar a decisão, em seguida, afirmam que o valor arbitrado é adequado 

por cumprir bem sua função de reparar o dano sofrido e dissuadir o ofensor de novos ataques, 

ou ainda (iii) o fato de o Poder  Judiciário banir do sistema a antiga Lei de Imprensa (Lei 

Federal nº 5.250/67) por inconstitucional, vez que apresentava “tabelamento” ou “tarifação” 

do quantum debeatur nas hipóteses de reparação dos danos morais, enquanto este mesmo 

Poder Judiciário, logo em seguida,  estabelece um “tabelamento”, disfarçado sob a pomposa 

designação de “sistema bifásico” de quantificação da indenização dos danos morais. Será 

mesmo o sistema bifásico uma forma de “tarifação judicial”? Outros exemplos haveria e 

muitas hipóteses de problematização ocorrerão ao longo deste trabalho de forma a 

comprovar a atualidade e necessidade da discussão que ora se propõe.   

§ 2. Justificativa 

A escolha do tema se justifica em face da crescente litigiosidade entre os exercentes 

de sua liberdade de expressão e aqueles atingidos em sua honorabilidade, em sua intimidade 

ou pela exposição de sua imagem, de forma a experimentar danos morais advindos do abuso 

desse direito à livre manifestação do pensamento. 

Com a decretação da não recepção in totum da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250 de 

1967) pela Constituição Federal de 1988, feita pelo Supremo Tribunal Federal, uma das 

ferramentas para apaziguar grande parte dos conflitos deixou de estar disponível, tendo com 

ela desaparecido o rito já consagrado do direito de resposta e outras técnicas até então 

eficazes - até certa medida - para atender aos conflitos surgidos nessa seara das relações 

sociais. 

Hoje, com a expansão significativa dos meios de comunicação social - a partir das 

redes sociais, dos blogs, das mídias alternativas - as pessoas encontram muito mais facilidade 

para publicação de suas opiniões e impressões sobre os mais variados assuntos e pessoas, o 

que oportuniza, por óbvio, a veiculação de juízos desfavoráveis sobre outras pessoas ou a 

exposição de aspectos de suas vidas privadas ou intimidades. Essa aproximação perigosa do 

círculo mais íntimo do outro, com (i) a crítica que pode exceder aspectos públicos e avançar 

para questões que difamem ou firam o decoro do alvo da crítica, ou com (ii) a exposição que 

pode mostrar mais do que a pessoa objeto daquele descortino gostaria de ver publicado sobre 
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sua esfera privada; tem o potencial de causar dano moral, através de ataque a bens 

jurídicos protegidos da vítima (dano-evento, ou a lesão ao bem da vida), gerando a 

vulneração de direito da personalidade desta que, geralmente se manifesta num menoscabo 

anímico, ou seja, uma redução no arcabouço das afeições do lesado, fazendo-o experimentar 

tristeza e dor (dano-prejuízo, ou a consequência dessa lesão) – tristeza, dor e vexação que 

em alguns casos podem não se apresentar (são sintomas possíveis e não conditio sine qua 

non do dano moral): como no das pessoas jurídicas ou no daquelas privadas de consciência) 

que deverão ser mitigadas com uma espécie de “fator compensatório gerador de alegria”. 

§ 3.  Problematização  

Toda essa operação envolve grande número de desafios técnico-jurídicos, como (i) a 

superação da antinomia real entre princípios constitucionais; (ii) o estabelecimento do real 

alcance da chamada “supremacia” do interesse público sobre o particular em casos como os 

de confronto entre a informação do público e a revelação da intimidade de alguém; (iii) a 

perfeita caracterização do que é dano moral, diferenciando-o dos meros dissabor, 

contrariedade ou frustração; (iv) a adequação terminológica (que parece ser uma questão de 

menor importância, apenas semântica, mas não é) da “indenização” do dano moral – como 

trata a Constituição Federal – para algo como mitigação (visto que “reparação” é sinônimo 

de “indenização” e “compensação” já tem outra acepção técnica no Direito Civil), já que é 

impossível tornar indene a vítima do dano moral, sendo a maioria dos danos morais 

indeléveis; (v) a difícil questão da quantificação desta mitigação do dano moral; (vi) os novos 

paradigmas das relações jurídicas de responsabilidade civil, com o reconhecimento de novas 

modalidades de danos, como dano patrimonial, moral, estético, biológico, psíquico e a 

possibilidade de cumulação de sua mitigação ante o mesmo evento danoso; (vii) a 

possibilidade ou não de tutelas inibitórias ou preventivas a par das condenações pecuniárias 

posteriores ao dano e como coadunar estas eventuais medidas com a vedação constitucional 

à censura; etc. 

3.1 Hipóteses a ser investigadas 

Acredito que, a partir do desenvolvimento do presente trabalho, ao final possamos 

contribuir para a investigação mais acurada – ou mesmo para o deslinde - das hipóteses 

seguintes: 
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(i) Inexistência de maior valoração apriorística da liberdade de expressão, em 

face de suposta “supremacia do interesse público”, em confronto com a 

inviolabilidade da honra, da imagem, da intimidade e da vida privada. 

(ii) Responsabilidade civil como alternativa mais efetiva para o enfrentamento 

das violações aos direitos da personalidade pelo abuso da liberdade de 

expressão, em face da proximidade entre tutelas inibitórias e censura prévia 

(não em todos os casos) e da ineficácia isolada do direito de resposta. 

(iii) Dano moral não é passível de indenização, pois dele não se pode ficar 

“indene”. Reparação é sinônimo de indenização e compensação já tem 

acepção técnico-jurídica própria e diversa. Talvez a melhor alternativa 

semântica seja a mitigação do dano moral por violação da honra, imagem, 

intimidade ou vida privada. 

(iv) Conceito de imagem-atributo se sobrepõe ao conceito de honra objetiva e 

imagem deveria limitar-se à identificação biotípica da pessoa, deixando 

reputação e atributos de natureza social para o conceito de honra trazido 

pelo mesmo dispositivo constitucional. 

(v) É possível o deferimento de tutela inibitória em face de possível e iminente 

violação da honra, imagem, intimidade ou vida privada através de abuso no 

exercício da liberdade de expressão? Quid juris em face da vedação da 

censura? Por outro lado, como compatibilizar a eventual proibição da tutela 

inibitória com a inafastabilidade da tutela jurisdicional a todo ato ou 

ameaça” do inciso xxxv do art. 5º? 

(vi) Mecanismo de compensação do “patrimônio” anímico lesionado pela 

causação de um sentimento negativo de dor ou sofrimento. Necessidade de 

gerar alegria, suprida apenas com prestação in pecunia capaz de proporcionar 

uma satisfação espiritual. Afastamento da crítica quanto ao pretium doloris. 

(vii) Dano Moral é o efeito não patrimonial da lesão ao interesse juridicamente 

protegido e não uma lesão sobre bem jurídico extrapatrimonial. Além da 

lição de Aguiar Dias sobre essa distorção, vale buscar na doutrina italiana, em 
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Alfredo Minozzi2 quando diz com invulgar precisão que: “a diferenciação do 

dano entre patrimonial e não patrimonial não se refere ao dano em sua origem, 

mas ao dano em seus efeitos. Quando falamos de danos não patrimoniais, 

pretendemos falar daqueles que não lesam o patrimônio da pessoa. O conteúdo 

desses danos não é o dinheiro, nem um bem comercialmente redutível a 

dinheiro, mas sim a dor, o susto, a emoção, a vergonha, o tormento físico ou 

moral, em geral uma sensação dolorosa experimentada pela pessoa, 

atribuindo-se à palavra dor o mais amplo significado”. 

(viii) A existência, além do “patrimônio” na acepção clássica do termo, de um 

“patrimônio moral” ou “patrimônio afetivo”, que seria o arcabouço das 

afeições e dos sentimentos da pessoa humana; podendo sofrer diminuição 

(menoscabo) ou recomposição (através da mitigação do dano moral infligido). 

Para tratar destas questões que nos impusemos e de outras tantas, dividimos o 

presente trabalho em três Partes. A PARTE I, intitulada “Direitos da Personalidade 

Relacionados à Integridade Moral e Colisão de Princípios Constitucinais”, foi dividida 

em 8 (oito) capítulos e nos permitiu abordar com alguma profundidade, nos 3 primeiros 

capítulos, os conceitos de personalidade e de direitos da personalidade, as características 

destes últimos e seu paralelismo com os direitos fundamentais e as liberdades públicas. 

No Capítulo 4 da PARTE I tratamos da “Liberdade de Expressão e de 

Manifestação do Pensamento”, trazendo notícia da evolução histórica desta importante 

garantia conquistada pela civilização, abordando questões como as normas matrizes 

internacionais (Declarações e Tratados), os casos de abuso desse importante direito e as 

limitações reconhecidas a esta garantia a um só tempo política e de pleno desenvolvimento 

da personalidade. Neste capítulo se abordou a questão da vedação do hate speech muito em 

voga nestes tempos conflagrados, em que o semi-anonimato das redes sociais aumenta 

exponencialmente a “valentia” e a manifestação odienta. 

                                                
2 MINOZZI, Alfredo. Studio sul danno non patrimoniale (danno morale). 3za ed., Milano: Soc. Editrice, 1917, 
tradução livre de: “la distinzione del danno in patrimoniale ed non patrimoniale non si riferisce al danno nella 
sua origine, ma al danno nei suoi effetti. Quando parleremo di danni non patrimoniali, intendiamo parlare di 
danni che non ledono il patrimonio della persona. Il contenuto di questi danni non è il danaro, nè una cosa 
commercialmente reducibile in danaro, ma il dolore, lo spavento, l’emozione, l’onta, lo strazio fisico o morale, 
in generale una dolorosa sensazione provata dalla persona, attribuendo alla parola dolore il più largo significato”. 
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No capítulo subsequente (capítulo 5 da PARTE I) tratamos de conceituar, 

posicionar no tempo, no espaço e na sistemática jurídica os institutos da honra, imagem, 

intimidade e privacidade, trazendo sempre a contribuição das doutrina e jurisprudência 

estrangeiras e pontuando com alguns casos rumorosos no Brasil a envolver a proteção desses 

aspectos da personalidade. Os três capítulos finais desta PARTE I (caps. 6, 7 e 8) dedicam-se 

à colisão dos princípios em choque na hipótese principal de nosso estudo, ou seja, na colisão 

entre a liberdade de expressão de um lado e a proteção a direitos da personalidade alheios de 

outro; tratando, da forma mais aprofundade que conseguimos fazer, da necessidade da 

ponderação (sem considerações apriorísticas) sempre em vista do caso concreto, de forma 

a indicar qual a preponderância, in casu, dos princípios colidentes e saber se houve dano 

moral a mitigar ou não. 

A PARTE II do trabalho, intitulada “Dano moral: Evolução Histórica do 

instituto, Conceito e Fenômeno do dano moral em face das Pessoas Jurídicas”, divide-se 

em 6 (seis) capítulos, sendo os 3 (três) primeiros dedicados a uma revisão de toda a polêmica 

doutrinária de que foi (e é) vítima a aplicação do instituto, desde o século XIX, a partir da 

ideia da imoralidade do pretium doloris e da absoluta impossibilidade jurídica de compensar 

coisas de natureza compleamente distinta, “senza l’unità di misura”, no dizer de um 

inconformado GABBA, veemente opositor da reparabilidade dos danos morais. Posto que 

talvez um pouco longa, esta porção de nosso estudo, quer nos parecer fundamental como 

explicação das dificuldades enfrentadas até hoje para a aplicação desabrida, e sem peias da 

mitigação in pecunia dos danos morais. Procuramos recorrer às fontes clássicas (italianas, 

francesas, alemãs, portuguesas etc) que alimentaram os debates e que, entre nós, foram 

visitadas, em primeiro lugar, por Wilson Melo da Silva, Ávio Brasil, Alsino de Paula Salazar 

e depois por Youssef Said Cahali, Walter Moraes e Arthur Oliveira Deda. Discussões que, 

modernamente, vêm sendo travadas com proficiência e erudição por Claudio Luiz Bueno de 

Godoy, Carlos Edson do Rêgo Monteiro Filho, Maria Celina Bodin de Moraes et alteram. 

Nos capítulos 4 e 5 que se seguem, nos aproximamos de Antonio Junqueira de 

Azevedo – e da ideia de dano-evento e dano-prejuízo –, bem como de Alfredo Orgaz, e 

formulamos um nosso entendimento do que deva presidir o conceito mais tecnicamente 

preciso de Dano Moral. No último capítulo desta PARTE II (cap. 6) tratamos do fenômeno 

do dano moral em face das pessoas jurídicas, expondo os autores favoráveis e contrários a 

que se admita às pessoas ideais sofrer danos morais, em que pese a Súmula nº 227 da 

Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 
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Finalmente, depois de passar pela descrição do DIREITO (PARTE I) a ser 

protegido e da LESÃO (PARTE II) que este direito pode sofrer, partimos para a última divisão 

deste trabalho, (a PARTE III) que cuida da TUTELA em face dessa potencial lesão. A 

PARTE III, intitulada “Tutela Preventiva e Mitigação dos Danos Morais por ofensa à 

Honra, à Imagem, à Intimidade e à Privacidade”, também se divide em 8 (oito) capítulos, 

sendo o primeiro deles todo dedicado à tutela civil inibitória ou preventiva. Aqui fazemos um 

histórico do surgimento entre nós e alhures da repulsa do direito à censura e procuramos 

analisar as semelhanças e diferenças entre a censura prévia, vedada pela CF/1988 e a 

possibilidade de o Judiciário impedir lesão ou iminente ameaça de lesão a direito, 

garantida pelo inciso XXXV do art. 5º da CF/1988. Pontuamos, neste ponto, a discussão com 

casos concretos de interesse geral para melhor exemplificar as questões postas em disputa. 

Nos três capítulos que se seguem (caps. 2, 3 e 4 da PARTE III), tratamos da tutela 

dita “reparatória”, a que propomos redesignar como mitigatória, começando com um breve, 

porém necessário, retrospecto do que foi a evolução da RESPONSABILIDADE CIVIL ao 

longo da história da civilização. Em seguida, exploramos o funcionamento do mecanismo de 

mitigação dos danos morais de forma a poder abrir caminho para tratar, nos quatro capítulos 

finais dos problemas práticos a envolver esta operação. 

O primeiro dos desafios práticos que enfrentamos – no capítulo 5 da PARTE III 

– é o da inconstitucionalidade das leis que propunham a “tarifação” ou o “tabelamento” do 

quantum mitigatório dos danos morais. Estaria correta tal vedação ou a compreensão de que 

tal previsão não foi recepcionada pela nova ordem constitucional instaurada a partir de 1988? 

Há utilidades ou vantagens em estabelecer-se “preços fechados” para cada espécie de direito 

da personalidade vulnerado? Todos os indivíduos terão sofrido o exato mesmo dano em 

circunstâncias fáticas semelhantes? São questões a nos desafiar neste ponto do trabalho. 

Em seguida (cap. 6), passamos a discutir a aplicabilidade dos punitive damages 

do Direito Norte-Americano entre nós. Por ser instituto da tradição da Commom Law, poderia 

ser traladado para o nosso direito sem uma “tropicalização”? Prescindiria de alterações 

legislativas que permitissem sua aplicação, podendo dar-se por interpretação pretoriana 

apenas? Aqui trazemos inúmeros casos concretos e notícias recentes quanto à aplicação do 

instituto nos Estados Unidos da América do Norte, de forma a desfazer alguns mitos que se 

formaram em torno de tão controverso instrumento da Responsabilidade Civil. Também neste 

capítulo abordamos o DANO SOCIAL preconizado por Antonio Junqueira de Azevedo e 
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que, assim como os punitive damages, teria função exemplificativa e se justificaria pela 

diminuição da qualidade de vida geral de toda a comunidade, abalada por práticas danosas 

reincidentes e de alta reprovabilidade por parte do agente lesante. 

No penúltimo capítulo abordamos o método bifásico inaugurado pelas Colendas 

3ª e 4ª Turmas Julgadoras do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que consiste em dividir a 

fixação do quantum mitigatório do dano moral em duas fases: a primeira delas aplicando um 

valor inicial colhido de um grupo de precedentes, “grupo de casos típicos”, com suportes 

fáticos idênticos e, numa segunda fase, chegar ao valor final da condenação, a partir da análise 

das circunstâncias do fato a partir de critérios objetivos dispostos por aquele sodalício, como: 

o grau de culpabilidade do agente; a gravidade do ato ilícito em si e sua repercussão na vítima; 

as condições sócio-econômicas das partes envolvidas etc. 

O último capítulo dedicâmo-lo ao “problema da fixação do quantum mitigatório: 

arbitramento judicial e tentativa de balizamento legal”, tentando mostrar um panorama o mais 

amplo possível daquilo que os mais diversos autores indicam como elementos a ser levados 

em consideração pelo magistrado no momento da fixação (arbitramento por equidade) do 

quantum mitigatório dos danos morais. É neste ponto que oferecemos nossas sugestões de 

lege ferenda para que adequações nas singeleza e retidão ortodoxa do art. 944 CC/2002 (“a 

indenização mede-se pela extensão do dano”) possam tornar possível uma mensuração da 

mitigação baseada em critérios outros – que substituam a pura subjetividade judicial e que 

permitam a valorização de circunstâncias agravantes e atenuantes desse quantum mitigatório. 

 



 

CONCLUSÃO 

Não obstante já produzidas as conclusões parciais, a primeira delas (PARTE I) 

voltada ao direito, a segunda (PARTE II) ao dano e a terceira (PARTE III) à tutela em face 

da perpetração do dano – sendo que o cerne dos textos ali produzidos deixaremos de aqui 

reproduzir de forma a evitar tautologia e cansar mais do que o necessário a prestigiosa banca, 

em virtude da extensão do presente trabalho que, infelizmente, se fez necessária por conta 

da complexidade dos temas envolvidos – entendemos conveniente elencar pontualmente as 

mais emblemáticas conclusões a que chegamos ao final deste estudo: 

 

1. Em que pese o paralelismo no conteúdo dos direitos da personalidade, dos 

direitos fundamentais e das liberdades públicas; é o Direito Civil o locus do nascedouro e da 

disciplina dos direitos da personalidade e o foro onde encontrar-se o deslinde dos conflitos a 

envolvê-los – mesmo que a constitucionalização de algum desses direitos obrigue o civilista 

a manejar as técnicas de Direito Constitucional para aplicação de seus princípios. 

 

2. A distinção entre dano moral e dano material (extrapatrimonial ou patrimonial) se 

dá em virtude da natureza do bem onde repercute a lesão (dano-prejuízo) e não em virtude 

daquela do bem que sofre o ataque (dano-evento). 

 

3. Dano moral é a lesão – dano-prejuízo – que injustamente repercute no patrimônio 

ideal de pessoa física ou jurídica, onde compreendidos os seus direitos da personalidade, e 

que, em geral, provoca menoscabo anímico pelo abalo de suas afeições legítimas ou de seu 

equilíbrio psicológico, inocorrente no caso das pessoas jurídicas e presumido com relação às 

pessoas naturais privadas de discernimento; não possuindo tal lesão caráter patrimonial, mas 

podendo ter sido originada de um ataque - dano-evento – a bem da vida de natureza 

patrimonial ou extrapatrimonial. 

 

4. O conceito de imagem-atributo se sobrepõe ao conceito de honra subjetiva e a noção 

de imagem deve limitar-se à identificação biotípica da pessoa, deixando reputação e 
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atributos de natureza social para o conceito de honra. A lei não traz palavras inúteis e o 

artigo 5º, X da CF/1988 traz os dois vocábulos como bens da vida distintos a merecer proteção 

autônoma. 

 

5. Não existe uma maior valoração apriorística da liberdade de expressão, fundada 

numa suposta “supremacia do interesse púbico”, em confronto com a inviolabilidade dos 

direitos da personalidade dos particulares. A ponderação far-se-á em condições estritas de 

paridade. 
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