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Resumo 

 

O atual cenário da sociedade, caracterizada pela vigilância, exploração dos recursos 

naturais e consumo desenfreado de bens, que acabam por produzir danos de massa, traz à 

Responsabilidade Civil papel de oferecer instrumentos que garantam proteção dessa 

mesma coletividade contra esses ilícitos que prejudicam a qualidade de vida geral, 

rebaixando o patrimônio social. Assim, desempenhar unicamente o papel de reparação ou 

compensação do dano não se mostra mais suficiente à Responsabilidade Civil, que é 

demandada a apresentar soluções que coloquem em prática as suas funções punitiva e 

preventiva. Nesse contexto, em que o coletivo sobrepõe-se ao individual, e que os danos 

ultrapassam as relações interpessoais, os mecanismos de proteção apresentados pelo atual 

ordenamento jurídico brasileiro não se mostram mais suficientes para combater os novos 

tipos de lesões que atingem a sociedade, mostrando-se necessário o aprofundamento sobre 

a questão de danos extrapatrimoniais, em âmbito coletivo, especialmente no que tange ao 

seu controle em um cenário em que os representantes da coletividade não conseguem 

suprir a demanda de ações que deveriam promover. O enfrentamento de tal questão levou à 

proposição do reconhecimento de uma nova modalidade de dano, que vem sendo, 

paulatinamente, encarada e debatida pelo Poder Judiciário. Para isso, foi necessário 

recorrer-se a apontamentos históricos a respeito da Responsabilidade Civil, seu 

desenvolvimento e, especialmente, necessidade de reconhecimento de vários tipos de 

danos ao longo dos anos, além de análise conceitual, axiológica e funcional do dano 

extrapatrimonial, e o estudo sobre a experiência estrangeira, os resultados obtidos por 

outros ordenamentos jurídicos na aplicação de figuras similares a que se propôs fosse 

reconhecida neste estudo. Todo esse esforço foi necessário para legitimar o 

reconhecimento de um dano social, ou seja, sedimentar as bases de uma nova categoria de 

dano, para que seja ela aceita e aplicada na solução de casos que demandam medidas mais 

efetivas, que o ordenamento jurídico brasileiro ainda não foi capaz de apresentar. 

Palavras-chave: Dano social. Interesses coletivos e difusos. Punição. Prevenção. 

Patrimônio social. Qualidade de vida. Segurança. 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

The present scenario of society characterized by vigilance, exploitation of natural resources 

and rampant consumerism end up producing massive damages. That phenomena forces 

civil liability to offer tools that guarantee society protection against those illicit acts that 

harm general life quality, lowering social standards. Therefore, providing compensation for 

damages caused is no longer enough for social liability, which is faced with the challenge 

of presenting solutions that take into consideration both punitive and preventive aspects. In 

this context, in which society prevails the individual, as well as damages surpass 

interpersonal relationships, protection mechanisms provided by the Brazilian judicial 

system are no longer sufficient to combat newer kinds of damages, that affect society as a 

whole. Hence, it is necessary to deepen the studies on the matter of moral damages on a 

social bias, specially its control of a situation in which society representatives can´t cope 

with the proposition of law suits that they are expected to. The study of this question led to 

proposing a new category of damage, that has been gradually faced and discussed by 

Brazilian Courts. In order to achieve that, it was necessary to make use of historic studies 

on the development of civil liability and specially the need to recognize several different 

kinds of damages throughout the years. That also included a conceptual, axiological and 

functional analysis of moral damages, as well as a study on the foreign experiences and the 

results they obtained when making use of similar institutes to the one proposed in the core 

of this study. All this effort was necessary to legitimize the acknowledgement of social 

damage, in order to create the basis for a new damage category, so that it be accepted and 

used on the solution of cases that demand more effective measures that the Brazilian legal 

system hasn´t been able to present yet. 

Key-words: Social damage. Collective and social interests. Punishment. Prevention. Social 

patrimony. Life quality. Security. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  INTRODUÇÃO 

 

 

 O Direito vem testemunhando inúmeras e intensas transformações ao longo do 

último século, que podem ser atribuídas a também constante mudança da configuração da 

sociedade, em que, cada vez mais, engrandece-se a pessoa e, consequentemente, a sua 

dignidade, ao patamar mais elevado de proteção, que antes era reservado mais à 

propriedade e à posse. 

 

 Assim, noções como a impossibilidade de alteração do contrato (pacta sunt 

servanda) ou a proteção absoluta da propriedade são gradativamente substituídas por uma 

exigência de adoção de conduta leal, em respeito ao valor da confiança, assim como à 

necessidade de assunção de um papel social do bem ou do negócio jurídico. 

 

 Da mesma forma, a culpa, antes essencial para a configuração de um dever de 

reparação de dano, cede lugar a uma visão objetiva da responsabilidade civil, baseada 

numa teoria em que o risco da atividade é preponderante para determinar a obrigação de 

indenizar. 

 

 Essa análise objetiva da responsabilidade civil e do próprio dano distancia, mais e 

mais, os antigos sentimentos de vingança observados nos primórdios da civilização – base 

de um dever de indenizar –, trazendo ao direito, principalmente pela atuação da 

jurisprudência, quase que uma fórmula de um direito de danos: sabe-se qual conduta gera 

responsabilidade de indenizar e qual será o valor dessa reparação, cabendo ao julgador, em 

grande parte das vezes, fazer quase que uma aplicação aritmética para chegar a um produto 

final (fatos + lei = sentença). 

 

 No entanto, com o avanço tecnológico da sociedade, com a produção em massa e o 

consequente incremento dos meios de fiscalização quanto aos danos gerados por atividades 

de risco, ou por condutas egocêntricas que procuram diretamente a produção de um dano, o 

Direito, em um movimento pendular, volta-se novamente aos primórdios da civilização, lá 

buscando socorro, tomando emprestadas antigas noções de pena privada ou sanção civil, 

associadas a um sentimento não mais tão relacionado a uma vingança, mas a uma resposta 



exigida pela sociedade, tentando se aproximar de um conceito de justiça como solução à 

intolerância da camada social em relação a essas práticas danosas. 

 

 De um lado, ainda é presente o dano como concebido, atrelado a uma lesão material 

ou a um prejuízo não econômico. De outro, surgem situações relacionadas a microlesões, 

em que não se permite visualizar um prejuízo individual, ou a ilícitos lucrativos, pelos 

quais a simples reparação ainda trará inequívoco lucro ao ofensor, ou mesmo lesões de 

gravidade exacerbada, que aviltam o patrimônio coletivo e o senso comum de justiça, sem 

resposta adequada no ordenamento jurídico. 

 

 Os instrumentos conhecidos pelo Direito, assim, tornam-se insuficientes à 

retificação dessas situações, erigindo-se novas categorias de danos, agora coletivos ou 

difusos, marcados por uma clara intenção não somente de reparar, mas de punir e 

dissuadir. 

 

 Esse movimento, que sai da reparação de um dano – sem com ela se descuidar – em 

direção a uma punição é retomado, inicialmente, na Inglaterra e nos Estados Unidos da 

América
1
, não sem sofrer candente crítica. 

 

 Passadas diversas décadas da retomada da aplicação de uma pena civil, percebe-se 

o seu assentamento e maior aceitação em uma grande variedade de casos, com 

indenizações controladas e limitadas. 

 

 Assim que diversos outros ordenamentos jurídicos, vítimas dos mesmos problemas, 

passam a adotar uma noção voltada à prevenção de condutas lesivas. A responsabilidade 

civil que, inicialmente, repousava seus cuidados somente na compensação de um dano, 

passa a se preocupar com a sua prevenção. 

 

 Surgem, nessa esteira, dúvidas a respeito de quais mecanismos podem se valer os 

aplicadores do direito para efetivar as funções preventiva e punitiva da responsabilidade 

civil. Pode o dano moral servir a essa finalidade? É possível visualizar um caráter punitivo 

                                            
1
 A figura dos punitive damages traz à tona, novamente, a ideia de aplicação de uma sanção civil, como será 

verificado neste estudo, no capítulo III 



ou preventivo ao dano moral? As soluções atuais, encontradas pela jurisprudência, de 

aplicação de uma sanção punitiva são adequadas? 

 

 Para chegar a essas respostas, pretende-se mostrar, inicialmente, a evolução da 

responsabilidade civil, mediante o aparente abandono da culpa, centrando-se na ideia de 

prejuízo e sua necessária reparação, com a sua posterior e necessária retomada, pela análise 

da ética das relações e da conduta das partes. 

 

 Ao final, pretende-se apresentar uma solução para a questão, talvez não definitiva e, 

muito menos, milagrosa, já que a sedimentação de uma nova teoria depende dos ajustes 

que somente o empirismo pode conferir. Com a utilização de novos critérios – nem tão 

novos, porquanto já utilizados, mas de forma indevida –, a busca pela apresentação de uma 

solução, com o reconhecimento de uma nova categoria de dano, encontrará em sua 

aplicação o melhor termômetro para a sua eficácia, devendo haver mais audácia e menos 

conservadorismo da doutrina e dos Tribunais na busca de instrumentos de proteção tão 

ressentidos pela coletividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CONCLUSÃO 

 

 

 A atual sociedade de consumo, delineada pela globalização, pelos constantes 

avanços tecnológicos, malgrado beneficie-se dessa era da tecnologia, é, ao mesmo tempo, 

alvo de danos de massa
2
, figura antes não conhecida ou apreendida pelo direito, mas que, 

atualmente, é objeto de grande preocupação. 

 

 Como visto, os presentes instrumentos de proteção e prevenção desses novos tipos 

de danos não têm se mostrado adequados para o controle dessas lesões em cadeia, ou 

mesmo não foram tais danos profundamente analisados no ordenamento jurídico brasileiro, 

o que leva à sua ineficiente e deficitária remediação. 

 

 Quanto a essa realidade não pode ficar alheio o ordenamento jurídico. A 

responsabilidade civil, que sempre enfrentou os conflitos que lhe demandaram resposta, 

deve se amoldar à realidade de seu tempo, como sempre o fez, reconhecendo novas 

categorias de danos, e ampliando as suas funções, ou fazendo valer aquelas que já há muito 

lhe foram reconhecidas. 

 

 Certamente, a expressão “o menino é o pai do homem”
3
, de Machado de Assis, 

presente em sua clássica obra Memórias Póstumas de Braz Cubas, revela a preocupação 

com o futuro dos indivíduos, com a criação da pessoa, no sentido de que o menino é pai do 

homem que ele se tornará; o homem é filho dos sonhos pretéritos e perspectivas do menino 

que já foi. 

 

 A ausência de combatividade às condutas ilícitas, que rebaixam a qualidade de vida 

da sociedade, e colocam em xeque a sua segurança, levam uma forte carga axiológica às 

pessoas afetadas, que é introjetada por cada membro atingido, e passa, após algum tempo, 

a ser vista talvez não como normal, mas usual. Essa é a mensagem que será passada ao 

menino e, posteriormente, ao homem, caso não refreadas essas odiosas condutas, que 

danificam o patrimônio moral coletivo. 

                                            
2
 VINEY, Geneviève. As Tendências Atuais do Direito da Responsabilidade Civil. In TEPEDINO, Gustavo 

(coord.). Direito Civil Contemporâneo. Novos problemas à luz da legalidade constitucional. São Paulo: 

Atlas, 2008, p. 51/52. 
3
 Essa expressão dá nome ao título do capítulo 11 da obra. 



 

 Decerto, os atentados ao patrimônio social devem se tornar a exceção, e não a 

regra, como ocorre hodiernamente. Os consumidores de determinados produtos ou serviços 

sabem que não serão bem atendidos por certos produtores ou fornecedores, e muitas vezes 

com isso se conformam, já que sabem que não obterão do Poder Judiciário a resposta que 

precisam. Da mesma forma, os crimes ambientais não punidos dão a outros potenciais 

poluidores o exemplo de que não há sanção para esse tipo de crime. Também aquele que 

inadimple com as suas obrigações, e que não sofre qualquer punição, mostra à sociedade 

que a prática ilícita compensa, incentivando a sua reiteração. 

 

 Por isso que as funções punitiva e preventiva da responsabilidade civil mostram-se 

fundamentais para o reconhecimento de novos instrumentos de proteção contra esses danos 

de massa, ou melhor, para o reconhecimento de uma nova categoria de dano, que resulta 

não da doutrina ou da legislação, mas de efusivos movimentos da própria sociedade, em 

busca de uma resposta efetiva aos atentados contra o seu patrimônio. 

 

 Ao cabo deste trabalho, repete-se aquilo que foi afirmado em seu começo: não se 

pretende aqui apresentar uma solução milagrosa para esses problemas. Mas, bem 

estruturada a figura de uma nova categoria de dano, com a solidificação das bases em que 

se assenta, definição de hipóteses de aplicação, e apontamento do real intuito de sua 

utilização, torna-se possível, por meio de seu reconhecimento e emprego no caso concreto, 

pela experimentação empírica, que se chegue a um ideal alcançável, atingível, não mais 

distante e intangível. 

 

 Apenas com o reconhecimento de uma nova categoria de dano será possível aplicar, 

explicitamente, uma indenização punitiva, com vista à prevenção de danos, da adoção de 

um padrão de conduta esperado pela sociedade, deixando de se mascarar esse intuito em 

compensações que acabam não se prestando nem para reparar a vítima, muito menos para 

dissuadir o ofensor ou potenciais lesantes. 

 

 Também quanto ao caráter distributivo da indenização, a repartição dos valores ou 

dos benefícios trazidos pela compensação (por meio de obrigações de fazer) à sociedade 

torna mais factível a ideia de reparação coletiva, fugindo do aspecto individual, o que não 

apenas contorna o repúdio ao enriquecimento sem causa tanto combatido pelos Tribunais, 



quanto traz à reparação aqueles que, por falta de conhecimento, falta de interesse, ou falta 

de dinheiro, mas também vítimas do mesmo dano, não ingressariam com uma ação 

individual de reparação. 

 

 Manifestamente, a aceitação de tal medida trará mais coesão e força a uma 

sociedade estressada, que perde, cada vez mais, a confiança em seus representantes, 

sobretudo no Estado, que deveria protegê-la e por ela zelar. 

 

 Faz-se, da mesma forma, com que a sociedade possa agir em nome próprio, 

legitimando os seus direitos, sem precisar aguardar a boa intenção dos já assoberbados 

defensores da coletividade ou das desinteressadas associações na propositura de ações 

coletivas. 

 

 E não é de esquecer que ampliar o espectro da resposta civil à ocorrência danosa é, 

de maneira mais clara, “prestigiar dado axiológico fundamental ao sistema, haurido desde 

a previsão do art. 3º, I, da Constituição Federal”. Se o objetivo básico da República é a 

construção de uma sociedade justa e solidária, admite-se que tal só se dê com o 

estabelecimento de relações que sejam equilibradas. “Sem razoável equilíbrio, nenhuma 

relação é justa, tampouco solidária”
4
. 

 

 Que a sociedade não caminhe para o mesmo rumo de Braz Cubas, que, no ocaso da 

vida, ponderando os seus fracassos, contentou-se com o fato de não ter deixado filhos, para 

que não fosse transmitido “o legado de nossa miséria”. Somente com o exemplo das 

condutas leais – e, consequentemente, a repressão daquelas inidôneas –, da verdadeira 

solidariedade, será possível que a coletividade prospere, harmonizando-se de forma 

equilibrada e justa. 

 

 

 

 

 

 

                                            
4
 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade Civil Pelo Risco da Atividade. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 166. 
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